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Royal FloraHolland

Digitaal jaarverslag 2016
Dit digitale jaarverslag bestaat uit de volgende delen:

• Een videovoorwoord van Lucas Vos, CEO Royal

FloraHolland.

• Een responsive reportingwebsite, die uit drie delen

bestaat:

• Strategie 2020 met de hiervan deel uitmakende

strategische thema’s;

• Feiten en cijfers 2016: een overzicht van de

belangrijkste kengetallen;

• Duurzaamheid: een overzicht van de voor Royal

FloraHolland belangrijkste duurzaamheids

thema’s (ook wel materiële topics genoemd);

• Een interactieve pdf met het complete jaarverslag

2016, inclusief de jaarrekening 2016.

In dit jaarverslag is voor het eerst duurzaamheid 

opgenomen. Hiermee maken we onze duurzaamheids

ambitie en duurzame rol in de sierteelt sector duidelijk, 

onder meer door heldere doelstel lingen te formuleren. 

We maken hierbij gebruik van GRI, de Global Reporting 

Initiative Standards. Deze vertegenwoordigen de 

wereldwijde best practice in duurzaamheidsverslag

geving. Ze zijn ontworpen om als een set te worden 

gebruikt door organisaties met als doel te rapporteren 

over hun effecten op de economie, het milieu en  

de maatschappij. Dit rapport is gebaseerd op de  

GRIoptie ‘Core’. Achter in het verslag is een aparte 

GRItabel opgenomen met pagina verwijzingen naar  

de betreffende GRIonderdelen.

In dit jaarverslag worden onder meer de volgende 

begrippen gebruikt: ‘Coöperatie Royal FloraHolland 

U.A.’, ‘Royal FloraHolland’ of ‘de coöperatie’.

De directie van de coöperatie heeft het jaarverslag 

2016 van Royal FloraHolland op 12 april 2017 opge

maakt. Op 12 april 2017 heeft de raad van commissa

rissen met dit verslag ingestemd. Het jaarverslag wordt 

ter vaststelling voorgelegd aan de algemene ledenver

gadering op 1 juni 2017. Royal FloraHolland publiceert 

jaarlijks. De directie van de coöperatie heeft het 

jaarverslag 2015 van Royal FloraHolland op 13 april 

2016 opgemaakt en het verslag is in de algemene 

ledenvergadering van 2 juni 2016 vastgesteld.

Disclaimer
Het jaarverslag 2016 bevat mededelingen over de 

toekomst. Deze mededelingen zijn gebaseerd op 

actuele verwachtingen, schattingen en projecties  

van het management van Royal FloraHolland.  

De informatie die beschikbaar was op het moment 

van opmaken van dit jaarverslag geeft geen zekerheid 

dat de verwachtingen, schattingen en projecties zullen 

worden gerealiseerd.

Leeswijzer

2 Jaarverslag 2016 | Leeswijzer

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening



3 Jaarverslag 2016 | Inhoudsopgave Royal FloraHolland

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

Ons vergezicht: visie en missie 6

Strategie 2020 8

Het Nieuwe Veilen 11

FloraMondo 2.0 12

Coöperatie 2020 13

World Flower Exchange 14

Let it Grow 15

FLOW 16

Samen Verbeteren 17

Doelstellingen 2017 en realisatie 2016 18

Financiën 19

Feiten en Cijfers 25

Omzet 26

Klanten en relaties 27

Omzet en aanvoer 28

Export en import 29

Faciliteiten 34

Snijbloemen 36

Kamerplanten 38

Tuinplanten 40

Human Resources 42

Duurzaamheid 45

Context en strategie 46

Keten 47

Overzicht stakeholders 48

Waardecreatie 49

Materialiteitsmatrix 56

Materiële topics 57

Nietmateriële topics 82

Directieverslag 91

Statutaire directie en structuur 91

Samenstelling directie en  

managementteam Royal FloraHolland

 

92

Adviesraad Bloemen 93

Adviesraad Planten 94

Toelichting Adviesraden 95

Klantenplatform 97

Overlegpunten Klantenplatform 98

Corporate Governance 100

Risicomanagement en risicobeheersing 103

Verslag raad van commissarissen 107

Samenstelling raad van commissarissen 107

Verslag raad van commissarissen 110

Verslag auditcommissie 112

 Verslag selectie en remuneratiecommissie 114

Verslag coöperatiecommissie 116

Verslag ALV-commissie 118

Jaarrekening 2016 121

Geconsolideerde balans 122

Geconsolideerde winst 

enverliesrekening

 

124

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 125

Geconsolideerd overzicht  

van het totaalresultaat

 

127

Toelichting op de  

geconsolideerde cijfers

 

128

Toelichting op de  

geconsolideerde balans

 

135

Toelichting op de geconsolideerde 

winstenverliesrekening

 

151

Enkelvoudige balans 156

Enkelvoudige winstenverliesrekening 158

Toelichting op de enkelvoudige cijfers 159

Toelichting op de enkelvoudige balans 160

Overige gegevens 173

Interviews stakeholders 90, 96, 99, 102

Bijlage: Overzicht deelnemingen 182

Adressen 184

GRI-tabel 186

Verklarende woordenlijst 191

Colofon 192

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening



Royal FloraHolland

‘ Het is positief dat er vanuit kwekers  
en hun klanten steeds meer initiatieven 
komen om de consument te verleiden.’

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Royal  

FloraHolland. Allereerst wil ik de leden, hun  

klanten en onze medewerkers bedanken voor  

het vertrouwen en de inzet in het afgelopen jaar. 

Mede door hen hebben we grote stappen gezet 

in het uitvoeren van onze strategie 2020.  

De actieve inbreng van leden, klanten en mede   - 

werkers tijdens de diverse regio- en klantbijeen-

komsten, maar ook door hun deelname in de 

Adviesraden Bloemen en Planten, de FPC’s, en in 

het Klantenplatform wordt op prijs gesteld en 

helpt onze bedrijfs voering verder te verbeteren.

Markt in beweging
Royal FloraHolland bestaat 106 jaar. Wij zijn de grootste 

internationale bloemen en plantenmarktplaats ter 

wereld. Wij ontlenen ons bestaansrecht als coöperatie 

aan de tevredenheid van en verbondenheid met onze 

leden en klanten. Dat is zeker nu van groot belang. 

De markt waarin wij actief zijn is immers continu in 

beweging. Voorbeelden zijn digitalisering van de 

sierteeltsector, verandering van logistieke processen 

en – vooral – de transitie naar een vraaggestuurde 

keten. Daarnaast is er sprake van verschuivingen in 

het mondiale politieke spectrum. 

Inspelen op veranderingen
We zijn beter dan voorheen in staat zijn om goed op deze 

veranderingen in te spelen. Zo zetten we onze digitali

sering versneld door. De ontwikkelingen in de markt en 

technologie gaan immers snel en kwekers en klanten 

stellen steeds hogere eisen. Om beheersbaar en effectief 

de volgende stap te zetten zijn alle digitale platform

vernieuwingen geïntegreerd in FloraMondo 2.0.  

Hierdoor wordt een volledig vernieuwd Digital Trading 

Platform mogelijk. Via het online handels en transactie

platform FloraMondo bieden we nu al een breed 

mondiaal assortiment bloemen en planten aan.  

Inmiddels zijn meer dan 2.600 kwekers en 900 klanten 

abonnee en bieden kwekers via 180 aangesloten 

webshops hun assortiment aan bij duizenden (eind)

klanten. 

Een ander voorbeeld is Let it Grow. Via dit internationale 

innovatieinitiatief helpen en verbinden we ‘groene’ 

ondernemers. Zo geven we een impuls aan innovatieve 

concepten die inspelen op de veranderende behoeften 

van consumenten. Hiermee worden nieuwe markten en 

doelgroepen bereikt. We laten de hele wereld weten wat 

de emotionele en functionele toegevoegde waarde van 

bloemen en planten is. 

Voorwoord
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Royal FloraHolland

Versnellen, verdiepen én verbinden
Onze strategische ambities: betere marges voor onze 

leden en hun klanten en meer consumenten die meer 

uitgeven aan bloemen en planten blijven onverkort van 

toepassing. In 2016 hebben we ingezet op versnellen, 

verdiepen en verbinden. Om te versnellen hebben we 

het managementteam verkleind en de organisatie

structuur aangepast. Ook is de operationele doel

gerichtheid versterkt door een aantal vernieuwings

projecten te clusteren. Dit leidt tot betere beheersing 

en optimalisatie van processen met als doel een 

hogere kwaliteit en lagere kosten. Om te verdiepen en 

te verbinden hebben we in cocreatie met onze leden 

en klanten grote stappen gemaakt met de inrichting 

van een digitale marktplaats: Het Nieuwe Veilen. 

Digitaal wordt de standaard! 

Bloeiend jaar 
De sierteeltsector heeft een bloeiend jaar achter de 

rug. Royal FloraHolland verhandelde 12,5 miljard 

producten, een toename van 0,3%. We zijn goed op 

weg om onze ambities voor 2020 te verwezenlijken.  

De omzet, exclusief Hobaho Horti Groep B.V., kwam uit 

op € 4,6 miljard, een stijging van 3,8%. Deze omzet

stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere prijzen 

die kwekers voor hun bloemen en planten ontvingen. 

Het prijsniveau nam gemiddeld met 4,2% toe.  

De stuksprijs van snijbloemen bleef gelijk (€ 0,23),  

de prijs van kamerplanten daalde licht naar € 1,62  

per stuk (afname van 1,3%) en de prijs van tuinplanten 

steeg met 6,3% tot € 1,08 per stuk. De totale omzet van 

snijbloemen kwam uit op € 2,7 miljard, een toename 

van 6,7%. Bij de productgroep kamerplanten nam  

de omzet af met 1,3% tot € 1,5 miljard. De omzet  

van tuinplanten is gestegen met 4,7% tot bijna  

€ 0,4 miljoen. 

Vooruitblik: doen 
In 2017 blijven we de verbinding zoeken met onze 

leden, hun klanten en onze medewerkers. Dit wordt het 

jaar van actie (doen) met de uitvoering van meerdere 

strategische plannen. Duurzaamheid maakt hier deel 

van uit. Vandaar dat we voor het eerst een jaarverslag 

publiceren, waarin we onze duurzaamheidsambitie 

duidelijk neerzetten.  

Ook is de financiering van de coöperatie sinds  

31 december 2016 gewijzigd. Deze aangepaste 

financieringsregeling zal onze financiële basis 

verbeteren en verbreden. 92% van de leden heeft 

hiemee ingestemd. Tevens zetten we met Coöperatie 

2020 actief in op vernieuwing van onze coöperatieve 

basisprincipes met bijpassende governance, lidmaat

schapsvormen en tarieven. Hiermee leggen we de 

basis voor de coöperatie van de toekomst. Mede met 

het oog hierop hebben onze leden ingestemd met de 

nieuwbouw/renovatie van het centrumgebouw in 

Aalsmeer. Doel hiervan is meer ruimte te maken voor 

de klanten van onze leden en voor onze vervoerders. 

Tevens wordt hiermee de veiligheid verbeterd: asbest 

wordt ver wijderd, de fijnstof verminderd en de brand

veiligheid wordt vergroot.

We hebben met onze leden en klanten uitgebreid 

overlegd over de uitwerking van onze ambities en 

daarbij behorende veranderingen. Ik voel overwegend 

steun. Daar ben ik u dankbaar voor. De grote lijnen 

staan vast en we gaan ervoor! 

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Lucas Vos
CEO Royal FloraHolland

Voorwoord
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Planten en bloemen zijn voor consumenten  
dé manier om uiting te geven aan emotie. 

Bloemen met hun uitbundige vormen en kleuren staan voor schoonheid, voor 

gevoel. Planten dragen bij aan een mooie en gezonde omgeving. Samen met 

onze leden en hun klanten maken wij met al die prachtige bloemen en planten 

de wereld een stukje mooier en gezonder. Onze stip op de horizon is dat in 2020 

de sierteeltsector meer dan ooit bloeit.

Visie
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Royal FloraHolland

Flowering the World Together, Planting Seeds  
of Opportunity for our Members.

Samen met kwekers en hun klanten maakt Royal FloraHolland al meer  

dan honderd jaar de wereld mooier en gezonder met bloemen en planten.  

Wij zijn dé internationale marktplaats en kennispartner in de sierteeltsector en 

dragen bij aan het succes van onze kwekers en hun klanten Per dag vinden bij 

Royal FloraHolland 100.000 transacties plaats met meer dan 400.000 verschil

lende soorten bloemen en planten. Dankzij onze gestroomlijnde logistiek vinden 

deze prachtige producten razendsnel hun weg over de wereld. Onze bloemen  

en planten maken onze consumenten gelukkig. Bovendien bieden ze hen de 

mogelijkheid bijzondere momenten waarde te geven, doordat ze hun gevoelens 

van dank, liefde, excuses, geluk en troost versterken. 

Flowering the world.

Missie

Ons vergezicht
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Royal FloraHolland

Strategie 2020

De strategie Royal FloraHolland 2020 kent  
twee stevige ambities:

1. Betere marges voor onze leden en hun klanten, door:

• De logistieke keten efficiënter te maken.

• De kosten van Royal FloraHolland sterk te verminderen:  

terug naar de kern.

• Een open marktplaats te zijn waar een goede en stabiele prijsvorming 

centraal staan. 

2. Méér consumenten kopen méér bloemen en planten, door:

• De beste kennis van markten en consumenten in huis te hebben.

• Een leidende rol te hebben in de promotie van sierteelt in Europa.

• Het innovatiecentrum te zijn van de wereldwijde sierteelt. 

Deze door de directie vastgestelde en door leden goedgekeurde strategie 

heeft primair tot doel het marktaandeel in 2020 met 20% te laten stijgen  

en de consument 20% meer te laten uitgeven aan bloemen en planten  

(ten opzichte van peiljaar 2014).
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Royal FloraHolland

Strategie 2020

Royal FloraHolland is actief in een continu veranderen

de omgeving. Zo is er sprake van schaalvergroting, 

veranderingen in distributie en logistieke processen  

en verdere digitalisering van het veilingproces. Ook 

verandert het consumentengedrag. De consument 

koopt vaker bij tuincentra en de supermarkt waardoor 

de retailketen verandert. Om actief te blijven inspelen 

op deze en andere trends hebben we onze strategie in 

mei 2016 verder aangescherpt. 

Daarbij zetten we in op:

• Een betere span of control. Daarom zijn in 2016 

aanpassingen gedaan in het managementteam,  

de organisatiestructuur en de besturing.

• De operationele doelgerichtheid is versterkt door  

het aantal projecten te clusteren. De in 2016 

ingestelde Project Portfolio Board zorgt ervoor dat 

we binnen de projecten de goede focus behouden  

om succesvol te zijn.

• Het aantal strategische doelstellingen is verminderd 

van tien naar zes:

• Omzetstijging binnen Europa.

• Omzetstijging buiten Europa.

• Vergroten van consumentenbestedingen.

• Stabiele en optimale prijsvorming.

• Operational excellence en kostenreductie  

Royal FloraHolland.

• Kostenreductie sierteeltketen.
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Royal FloraHolland

Het Nieuwe Veilen

World Flower ExchangeLet it Grow

FloraMondo 2.0Samen verbeteren

FLOW Coöperatie 2020

Royal FloraHolland

Strategie 2020

Onze strategie vertaalt 
zich in zeven strategische 
programma’s:
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Strategie 2020

Royal FloraHolland

Het Nieuwe Veilen

Digitaal is de standaard

Het Nieuwe Veilen, in samenspraak 

met stakeholders tot stand gekomen, 

is hierop het antwoord. Digitaal wordt 

de standaard. Hierdoor kan ook een 

substantiële kostenverlaging in de 

operatie van Royal FloraHolland wor

den doorgevoerd. Voor de realisatie 

van deze marktplaats van de toe

komst zijn drie grote veranderingen 

nodig:

• Digitaal Veilproces: Introductie van 

een landelijke, virtuele klok in Aals

meer en Naaldwijk in combinatie 

met een aantal fysieke klokken te

gen betaling. Het Nieuwe Veilen be

tekent ook dat we transacties ‘van

daag voor morgen’ faciliteren. Dit 

betekent letterlijk: vandaag kopen, 

morgen afleveren. Samen met de 

Erasmus Universiteit is onderzocht 

hoe we dit het beste kunnen inrich

ten.

• Logistiek op maat: Zowel bij de klok 

als bij de directe stromen zien we 

een aanhoudende trend richting 

steeds kleinere besteleenheden en 

dus naar een duurder en complexer 

logistiek proces. Robotisering  

kan helpen om dat binnen Royal 

FloraHolland efficiënter te organi

seren. We streven naar een sprei

ding van volume om de kosten laag 

te houden.

• FloraMondo 2.0: het realiseren van 

een 24/7 online transactieplatform, 

dat zorgt voor optimale transactie

mogelijkheden en maximale onder

steuning in prijsvorming.

Mede op basis van het unanieme ad

vies van de Adviesraden Bloemen en 

Planten hebben de leden gekozen 

voor het behoud van een klok in de 

ochtend. Tegelijkertijd start de imple

mentatie van het volledig overgaan op 

beeldveilen met behulp van product

beelden op de klok. Halverwege het 

jaar volgt het eerste grote experiment 

rondom een landelijke klok. Aan het 

einde van het jaar is ook bij planten 

100% beeldveilen ingevoerd.
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Leden en klanten vragen om een digitale marktplaats 
waar zij op een effectieve en efficiënte wijze zaken  
kunnen doen.
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Strategie 2020

Royal FloraHolland

FloraMondo 2.0 

Ontwikkeling van  
FloraMondo naar  
Digital Trading Platform Inmiddels zijn meer dan 2.600 kwekers 

en 900 klanten abonnee. Kwekers bie

den via 180 aangesloten webshops hun 

assortiment aan bij duizenden (eind)

klanten. Deze kunnen al het klokaan

bod op de grootste veiling ter wereld 

bekijken én direct online inkopen via 

klokvoorverkoop of via directe handel. 

Hiermee krijgen kwekers online meer 

controle over de prijsvorming van hun 

producten. Ook kunnen zij zich zo beter 

onderscheiden met specifieke produc

ten en diensten. Bovendien komt hier

door een optimale prijs tot stand. 

In 2016 is de omzet van FloraMondo via 

klokvoorverkoop en de directe verkoop 

bloemen met 54% gegroeid tot  

112,1 miljoen. Met name de hoeveel

heid transacties op klokvoorverkoop is 

substantieel toegenomen, hoewel de 

directe verkoop van planten via Flora

Mondo achter bleef bij de prognose. In 

week 28 werd de miljoenste bestelling  

geplaatst. Inmiddels worden gemiddeld 

41.000 bestellingen per week geplaatst 

(eind 2015: 19.500) en dit aantal stijgt 

nog steeds. Eind 2016 zijn er duizend  

kwekers per week actief (2015: 700).

Ondanks deze groei, dient de ontwikke

ling van FloraMondo verder versneld te 

worden. Royal FloraHolland kijkt naar 

verdere optimalisatie, zodat het plat

form van vandaag ook het platform 

van morgen en overmorgen is. De ont

wikkelingen in de markt en technologie 

gaan immers snel en kwekers en klan

ten stellen hogere eisen. Om beheers

baar en effectief de volgende stappen 

te maken is eind 2016 besloten om de 

visie op het 24/7 platform, als onder

deel van Het Nieuwe Veilen, te integre

ren met het bestaande FloraMondo 

platform. Dat is de start geweest van 

FloraMondo 2.0. Streven is om in 2017 

de bestaande FloraMondo functionali

teit te migreren naar een nieuw schaal

baar fundament, gebaseerd op een 

nieuwe technische architectuur. Daar

naast zullen twee nieuwe functies  

opgeleverd worden in FloraMondo, te 

weten internationale betaling en tuin

aanbodmodule.
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Het online handels- en transactieplatform  
FloraMondo biedt een breed mondiaal assortiment 
bloemen en planten. 
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Verslag van de directieStrategie 2020
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Coöperatie 2020 

Op weg naar  
de coöperatie 
van de  
toekomst  

Coöperatie 2020 heeft tot doel de sierteeltsector zodanig te versterken dat de 
kwekers met elkaar internationale groei en voorsprong kunnen creëren op een 
markt die continu in beweging is.

Coöperatie 2020 heeft zich voor 2020 de onderstaande 

vier doelen gesteld:

• De toegevoegde waarde van de coöperatie. In 2020 

is Royal FloraHolland een bloeiende coöperatie voor 

leden met duidelijke coöperatieve basisprincipes en 

waarden.

• Zeggenschap. Royal FloraHolland heeft een corpora

te governance systeem dat het mogelijk maakt om 

sneller te reageren op veranderingen in de markt.

• Lidmaatschapsvormen. Royal FloraHolland biedt 

opties aan voor het lidmaatschap. De voordelen en 

voorwaarden van de verschillende opties zijn duide

lijk; leden weten wat ze kunnen verwachten wanneer 

ze zich bij de coöperatie aansluiten of de coöperatie 

willen verlaten.

• Een transparant tariefsysteem. Royal FloraHolland 

heeft een transparant en eerlijk tariefsysteem, waar

bij de leden waar voor hun geld krijgen. Gezamenlijk 

streven we naar een bloeiende coöperatie waar 

klanten en leden graag bij elkaar komen om zaken te 

doen en van elkaar te leren.

In 2016 en 2017 wordt er aan deze doelen gewerkt.  

De interactie van leden met leden staat hierbij centraal. 

Leden geven in interactieve sessies input met betrek

king tot coöperatieve basisprincipes (de nieuwe why

vraag: wat drijft ons?), met bijpassende governance, 

lidmaatschapsvormen en tarieven. Hiermee leggen we 

de basis voor de coöperatie van de toekomst. Een regie

team, bestaande uit dertien leden die een afspiegeling 

vormen van het ledenbestand, begeleidt samen met 

een facilitator de interactieve sessies. Een programma

team, bestaand uit inhoudelijke experts, bewaakt het 

overkoepelende proces. 

Tijdens de eerste twee interactieve ledensessies stond 

de toegevoegde waarde van de coöperatie centraal. In 

2016 is daarnaast de discussie gestart over governan

ce. Er zijn sessies gehouden in Nederland, België, Duits

land en Israël. In 2017 volgen nog drie of vier sessies 

waarbij het onderwerp governance wordt afgerond en 

de dialoog specifiek verder gaat over lidmaatschap en 

tarieven. In 2017 worden, naast Israël, ook bijeenkom

sten in Ethiopië en Kenia gehouden. Het streven is om 

eind 2017 de formele besluitvorming af te ronden. 

De opkomst was hoog. In totaal bezochten 810 unieke 

leden de sessies (we hebben 965 leden gesproken 

waarvan 810 unieke leden). De eerste twee sessies wer

den gemiddeld met een 7,5 beoordeeld, de internatio

nale sessies met gemiddeld een 8,5. Meer dan 90% gaf 

aan dat de sessies aan de verwachtingen voldeden.
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Strategie 2020

Royal FloraHolland

World Flower Exchange 

De wereld is ons speelveld

14 Jaarverslag 2016 | Strategie 2020

Het doel is om daar, uiterlijk in 2020, 

€ 200 miljoen extra omzet te creëren 

en het totale omzetniveau te verho

gen naar € 1 miljard. De huidige fo

cus ligt op ZuidoostAzië en China in 

het bijzonder. Er wonen ongeveer 

800 miljoen mensen in de Chinese 

grootstedelijke gebieden en hun 

koopkracht neemt flink toe. 

De verwachting is dat in 2022 meer dan 

driekwart van de Chinezen een boven

gemiddeld inkomen heeft. Daarnaast 

koopt 60% van de Chinezen minimaal 

een keer per week iets online (vooral via 

hun smartphone). Chinezen hebben 

een grote voorliefde voor alles wat wes

ters is, want dat staat in hun beleving 

gelijk aan kwaliteit. Vooral jonge consu

menten zijn geïnteresseerd in bloemen 

en vinden bloemen een goede manier 

om hun eigen levensstijl in te kleuren. 

Trials uitgevoerd
De omvang van de Chinese sierteelt

markt bedraagt circa € 6 miljard. In 

2016 zijn daarom na grondig markton

derzoek verschillende operationele en 

commerciële trials uitgevoerd. Onder 

meer in de bloemistenmarkt, bij online 

partijen en in de retailmarkt rond het 

Shanghaigebied. Net als in vele Wes

terse landen viert men in China Valen

tijnsdag. Tijdens een grotere trial is on

derzocht hoe Afrikaanse producten 

door innovatieve koeling zo vers moge

lijk bij eindklanten (bloemisten, retail, 

consumenten) geleverd konden wor

den. We ontwikkelen deze nieuwe markt 

samen met leden, klanten en lokale Chi

nese partners. Daarom is in 2017 is een 

Proof of Conceptfase gestart. De volu

mes gaan omhoog, niet alleen vanuit 

Afrika, maar ook vanuit Europa. Boven

dien worden de gebieden rond Guang

zhou en Beijing ontsloten door middel 

van een gecontroleerde koelketen. 

Het programma World Flower Exchange richt zich op 
nieuwe markten buiten Europa met een focus op Azië. 
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Royal FloraHolland

Let it Grow 

Bruisend platform  
vol innovaties

Strategie 2020
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Hiermee worden nieuwe markten en 

doelgroepen bereikt. Door de hele 

wereld te vertellen wat voor emotio

nele en functionele betekenis bloe

men en planten hebben, ervaren 

consumenten de waarde ervan. Het 

platform richt zich zowel op consu

menten als op ondernemers, ‘early 

adaptors’ die de stedelijke gebieden 

(wereldwijd) mooier en gezonder wil

len maken met bloemen en planten. 

Let it Grow is in 2016 uitgegroeid tot 

een bruisend online platform voor  

‘innovators’.

Het platform ontwikkelt zich succes

vol. Met bijna honderd publicaties 

(free publicitywaarde: circa € 1 mil

joen) was er veel mediaaandacht. 

Hierdoor heeft Let it Grow meer dan 

vier miljoen mensen bereikt en sloten 

15.000 consumenten zich aan. Hier

van is de helft afkomstig uit andere 

landen dan Nederland. Inmiddels zijn 

wereldwijd meer dan 160 innovaties 

verzameld. Ook de startups zijn suc

cesvol. Zeven ondernemende teams, 

gekozen uit 130 aanmeldingen uit 

acht verschillende landen, ontwikke

len inmiddels innovatieve concepten. 

Gegeven de succesvolle start wordt 

dit initiatief in 2017 verbreed met an

dere (markt)partijen.

Let it Grow is een internationaal innovatie-initiatief dat 
‘groene’ ondernemers helpt en verbindt met als doel met 
innovatieve concepten in te spelen op de veranderende 
behoeften van consumenten. 
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Royal FloraHolland

FLOW 

Samenwerken en  
synergie creëren  
in de sierteeltketen 

Strategie 2020
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In 2016 hebben we de fundering ge

legd voor het jaar 2017. De trends en 

ontwikkelingen die op onze sector 

afkomen zijn in beeld gebracht, ge

analyseerd en de impact hiervan is 

bepaald. Er zijn verschillende analy

ses uitgevoerd, zowel op het niveau 

van de kweker, de klant, de logistiek, 

de dienstverleners als de consument. 

Verder zijn er tachtig interviews ge

houden bij ketenpartijen in binnen 

en buitenland. Zo hebben we samen 

inzicht gekregen in waar de logis

tieke kosten écht zitten en waar de 

logistieke uitdagingen zich bevinden.

Doel is: 

• Het optimaliseren van de trans

portketen en kwaliteit.

• Het bepalen van de optimale logis

tieke rol voor kwekers en handela

ren buiten de marktplaats.

• Het bieden van oplossingen om de 

logistieke stromen naar de markt

plaats Royal FloraHolland efficiën

ter en effectiever in te richten.

Diverse analyses zijn inmiddels afge

rond. De uitwerking van keteneffici

ency rollen we uit in 2017. Met een 

duidelijke focus op de quick wins. 

Doelstelling is in 2018 een kosten

besparing van 15% te hebben gereali

seerd. Een goed ingerichte logistieke 

keten ondersteunt leden en hun 

klanten in het succesvol zakendoen 

op een markt die steeds virtueler 

wordt. Hierdoor wordt de concurren

tiekracht van de sector duurzaam 

versterkt.

Binnen FLOW staat het co-creëren van waarde in de 
gehele sierteeltketen centraal. Het uitgangspunt hierbij  
is dat disruptie de nieuwe norm in het zaken doen is. 
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Royal FloraHolland

Samen Verbeteren 

Iedere dag  
beter 

Strategie 2020
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Door goed te luisteren naar leden en 

klanten, te denken in processen en 

besluiten te nemen op basis van 

data, zetten we in op het continu ver

beteren van onze dienstverlening. 

Dit doen we door het toepassen van 

de volgende vier methoden: Lean, Six 

Sigma, Agile en Customer Journeys 

met als doel een continue focus te 

houden op het wendbaarder maken 

van Royal FloraHolland. Meerdere 

verbetertrajecten worden hierbij te

gelijkertijd duurzaam ver ankerd in 

de organisatie. Mede hierdoor zijn de 

schades aan bloemen en planten 

verminderd en is de kwaliteit van de 

aanvoerinformatie voor onze klan

ten verbeterd. Daarnaast hebben we 

de klantgebieden in Naaldwijk veili

ger gemaakt.

Binnenkort gaan we de doorlooptijd 

na het veilen verkorten door aanpas

singen in het financiële proces. Kwe

kers ontvangen daardoor sneller  

hun geld. Tegelijkertijd maken we 

betalings achterstanden van klanten 

beter inzichtelijk waardoor de be

drijfsrisico’s afnemen. Bovendien 

zetten we in op kostenverlaging.

Samen Verbeteren is een intern programma gericht op het 
verbeteren van de klantgerichtheid van medewerkers van 
Royal FloraHolland. 
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Royal FloraHolland

Strategie 2020

Doelstellingen 2017  
en realisatie 2016

Doelstelling 2016 Resultaat 2016 Doelstelling 2017

Omzet (in € miljoen) 4.550 4.575 4.800

Operationeel resultaat (in € miljoen) 21,0 27,0 30,3

Klanttevredenheid 33% 29% 44%

Ledentevredenheid 50% 51% 60%

Medewerkersbetrokkenheid  
(engagement) 75% 65% 70%

Hierboven worden de strategische doelstellingen voor 

2016 en 2017 weergegeven. Deze zijn samengesteld op 

basis van KPI’s voor de belangrijkste stakeholders van 

Royal FloraHolland: klanten, leden en medewerkers.

Met uitzondering van medewerkersbetrokkenheid en 

klanttevredenheid zijn de doelstellingen 2016 voor alle 

KPI’s gehaald, hetgeen een goed resultaat is. 

Door de organisatieontwikkelingen staat het  

engagement van onze medewerkers onder druk. 
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Liquiditeit

Financiën

Omzet  
(in € mln.)

2016 4.633
2015 4.465
 ↑4%

Resultaat na belasting  
(in € mln.)

2016 3
2015 12
 ↓75%

Kostendekkende  
provisie (netto in %)

2016 3,6
2015 3,8
 ↓5%

Opbrengsten  
(in € mln.)

2016 378
2015 383
 ↓1%

Totale kosten  
(in € mln.)

2016 384
2015 369
 ↑4%

Investeringen - netto  
(in € mln.)

2016 53
2015 48
 ↑10%

Solvabiliteit  
(in %)

2016 25,1
2015 24,7

Risicodragend  
vermogen (in € mln.)

2016 54,9
2015 57,5

Balanstotaal  
(in € mln.)

2016 910
2015 895
 ↑2%
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* Exclusief Royal FloraHolland 2020 en reorganisatiekosten.

Resultaten 2016

Het jaar 2016 kent meerdere gezichten.  

Royal FloraHolland verhandelde 12,5 miljard 

producten, een toename van 0,3%. Positief is  

dat de omzet met 3,8% is toegenomen tot ruim  

€ 4,6 miljard (2015: € 4,5 miljard). Hiermee zijn 

we goed op weg om onze ambities voor 2020  

te verwezenlijken. De opbrengsten namen met 

1,3% fractioneel af tot € 378 miljoen (2015:  

€ 383 miljoen) en het operationeel resultaat 

steeg met 3,8% tot € 27 miljoen (2015:  

€ 26 miljoen). De financiële ratio’s zijn en blijven 

op niveau, een prima fundament voor de 

toekomst.

Tegelijkertijd namen de kosten om onze strategische 

doelstellingen te bereiken aanzienlijk toe, van  

€ 12 miljoen in 2015 naar € 22 miljoen in 2016. 

Teneinde deze trend om te buigen hebben we de 

operationele doelgerichtheid versterkt, een aantal 

projecten geclusterd en is de prioriteit gericht op 

kostenbeheersing in onze bedrijfsvoering. Het resultaat 

hiervan is dat de operationele kosten, ondanks de 

stijging van de loonkosten als gevolg van onder meer 

CAOverhogingen, al dit jaar beperkt zijn afgenomen: 

van € 357 miljoen in 2015 naar € 351 miljoen in 2016. 

In 2017 zullen we deze ontwikkeling versterkt voort

zetten.

Om onze groeidoelstellingen voor 2020 zeker te stellen, 

zetten we in op verbinden en doen. Hiermee zijn we 

goed op weg. Zo is de span of control verbeterd met 

aanpassingen in het managementteam, de organisa

tiestructuur en de besturing. Ook zijn meerdere 

afdelingen samengevoegd met als doel de effectiviteit 

verder aan te scherpen. Tevens is in 2016 een reor

ganisatie aangekondigd. Hier is een reorganisatievoor

ziening voor getroffen ter hoogte van € 11 miljoen. Hier 

staat tegenover dat het resultaat van deelnemingen 

met € 6 miljoen eenmaal steeg als gevolg van verkoop

transacties.

Financiën

Omzet totaal 
(in € mln.)

4.633 

Opbrengsten
(in € mln.)

378 

Operationeel 
resultaat* 
(in € mln.)

27 
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Royal FloraHolland

Jaar van focus
2016 kan gekenschetst worden als het jaar van focus:  

op kosten en sturing van de reguliere bedrijfsvoering,  

maar ook op verdere prioritering in onze strategische 

programma’s en in interne verbeterprojecten. Om deze 

focus structureel vorm te kunnen geven, is een speciale 

Project Board opgericht. Tevens hebben we een aparte 

stuurgroep ingericht die (de voortgang van) onze 

strategische programma’s actief monitort en waar  

nodig bijstelt.

Exploitatieresultaat  
(x € mln.) 

2016 RFH 2020 2016 
excl. 2020

2015 
excl. 2020

Omzet  4.633 4.633 4.465

Opbrengsten 378 378 383

Loonkosten 182 7 175 172

Algemene kosten 108 15 93 95

Rente en afschrijving 83 83 90

Operationele kosten 373 22 351 357

Operationeel resultaat 5 -22 27 26

RFH 2020 22 12

Reorganisatiekosten 11 11

Deelnemingen 8 8 2

VPB 1 1 4

Resultaat na VPB 3 3 12

Financiën
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Royal FloraHolland

Export naar recordniveau 
De Nederlandse export van bloemen en planten groeide 

naar een recordniveau van in totaal € 5,7 miljard. Dat is 

3% meer dan vorig jaar. Exporteurs verwachten dat 

deze positieve lijn zich in 2017 verder voortzet. De 

grootste markt voor Nederlandse bloemen en planten  

is en blijft Duitsland. De export groeide hier met 7% tot 

ruim € 1,6 miljard, goed voor 61% van de totale export

groei. Ook nam de export naar andere Europese landen 

verder toe, met uitzondering van de UK waar de sterke 

daling van het Britse pond een stagnerend effect had. 

De Russische export bleef door de vigerende handels

beperkingen op een beperkt niveau.

Wisselend beeld per segment, gemiddeld 
prijsniveau stijgt 
De omzettoename naar € 4,6 miljard, wordt naast de 

groeiende volumes voor een belangrijk deel veroorzaakt 

door hogere prijzen (gemiddeld +4,2%) voor bloemen en 

planten. De gemiddelde stuksprijs steeg naar € 0,37 

(2015: € 0,36). De stuksprijs van snijbloemen bleef gelijk 

(€ 0,23), de prijs van kamerplanten daalde licht naar  

€ 1,62 per stuk (afname van 1,3%) en de prijs van 

tuinplanten steeg met 6,3% tot € 1,08 per stuk. 

De totale omzet van de snijbloemen die in 2016 via  

onze marktplaats verkocht zijn, komt uit op € 2,7 miljard, 

een toename van 6,7% ten opzichte van vorig jaar.  

Het volume van snijbloemen steeg marginaal met 0,4%.

De productgroep kamerplanten kent een omzetafname 

van 1,3% tot € 1,5 miljard. Deze daling is vooral toe te 

schrijven aan een lagere gemiddelde prijs. Het aantal 

aangevoerde stuks is gelijk aan vorig jaar. De omzet van 

tuinplanten is ten opzichte van 2015 gestegen met 4,7% 

naar € 369 miljoen. Het volume daalde met 1,4%.

Verschuiving klok naar directe verkoop
In 2016 was wederom een verschuiving te zien van 

verkoop via de klok naar directe verkoop tussen  

kweker en klant. Deze verschuiving bedroeg 1,9% en  

was daarmee iets sterker dan het jaar ervoor. De klok 

nam in 2016 45,8% (2015: 47,7%) van de totale omzet 

voor zijn rekening en via de directe stromen werd 

54,2% (2015: 52,3%) afgezet. Bij directe verkoop zien 

we een totale toename van 7,5%, waarvan 16,7%  

bij snijbloemen, 0,1% bij kamerplanten en 9,9% bij 

tuinplanten. De directe verkoop blijft naar verwachting 

groeien en dat betekent dat Royal FloraHolland hierop 

moet inspelen. Een belangrijk deel van de strategie 

2020 is hier dan ook op gericht. 

Stabiel operationeel resultaat
Met € 27 miljoen komt het operationeel resultaat  

€ 1 miljoen hoger uit in vergelijking met vorig jaar. 

Relevante ontwikkelingen in relatie tot dit resultaat zijn:

• Verschuiving van klok naar direct zorgt bij een 

stijging van de totale omzet toch voor een daling 

van de opbrengsten. Reden hiervoor is dat de 

directe transacties minder handelingen vereisen  

en dus een lager tarief kennen.

• Doorzetting van de trend naar transactieverkleining: 

bij een daling van het werkaanbod (aantallen 

verhandelde karren) nemen de gemiddelde 

trans actiekosten toe waardoor het operationele 

resultaat negatief wordt beïnvloed.

• Het benodigde aantal stapelwagens voor de klok 

nam met 6% af tot 5,3 miljoen stuks, terwijl het 

aantal kloktransacties daalde met 0,6%.

• De totale kosten zijn lager dan vorig jaar vooral door 

het afstoten van activiteiten en verkopen van activa. 

Deze trendlijn werd al vorig jaar ingezet en zette  

zich dit jaar versterkt voort. 

Financiën
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Royal FloraHolland

Ratio’s op niveau
Ledenfinanciering vormt hét fundament van de 

coöperatie. Mede daarom zijn heldere uitgangspunten 

voor de financiële ratio’s gewenst. Het streven is dat 

het solvabiliteitsniveau op minimaal 30% uitkomt.  

Voor het risicodragend vermogen geldt een gewenste 

bandbreedte tussen 45 en 55%. De liquiditeit moet zo 

zijn dat de verhouding bankfinanciering / kasstroom 

EBITDA op niveau blijft en onder de waarde van 3 

dient uit te komen. Dit verhoudingsgetal geeft aan in 

welke snelheid de bancaire financiering kan worden 

terugbetaald uit de vrije kasstroom.

Voor deze ratio’s geldt eind 2016 het volgende:

Financiële  
ratio 

Status 
2016

Solvabiliteit 25,1%

Risicodragend  
vermogen

54,9%

Liquiditeit 1,8

Kostenbesparingen en reorganisaties

De in 2016 aangekondigde reorganisatie zal in 2017 

geëffectueerd worden: van naar schatting 100 

collega’s van Commercie, Facilitair Management, ICT 

en staf afdelingen wordt afscheid genomen. Dit aantal 

is additioneel aan de voortgaande reductie bij lopende 

outsourcing trajecten bij ICT en Facilitair Management.

Een van de strategische doelstellingen is het verlagen 

van het kostenniveau met circa 33% in 2020 (€ 104 

miljoen, op basis van het prijspeil 2014). Daaronder 

vallen alle operationele kosten, ook loonkosten. 

Daarom zullen er ook in de komende jaren arbeids

plaatsen verdwijnen. Bij Operations zullen kleine 

reorganisaties of aanpassingen plaatsvinden die 

noodzakelijk zijn om doelstellingen op het gebied van 

veiligheid, kwaliteit, doorlooptijd en kosten in 2017  

te realiseren. Reorganisaties zijn nooit leuk en zeker  

niet binnen de hechte werkgemeenschap van Royal 

FloraHolland. Toch zullen we deze moeten doorzetten. 

Voor de betrokken medewerkers is sprake van 

intensieve begeleiding en een in samenspraak met  

de vakbonden opgesteld sociaal plan. 

Belastingen
De afdeling Finance is verantwoordelijk voor de 

belastingpositie van Royal FloraHolland. Royal 

FloraHolland maakt gebruik van keycontrols voor  

de juistheid en volledigheid. Royal FloraHolland heeft  

een convenant (horizontaal toezicht) getekend met  

de belastingdienst. Doel van het convenant is een 

effectieve en efficiënte werkwijze te realiseren tussen 

beide partijen.

Medewerkers 
Mede onder invloed van het natuurlijk verloop en  

organisatieaanpassingen daalden de totale personele 

bezetting met 2% tot 2.379 FTE per eind december 

2016. Tegelijkertijd werden ook een kleine honderd 

nieuwe medewerkers begroet, nodig voor verdere 

vernieuwing van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld op 

het gebied van duurzaamheid, smart operations en 

(internationale) commercie. 

Balanstotaal 
Mede onder invloed van toegenomen liquide middelen 

neemt het balanstotaal met € 15 miljoen toe tot  

€ 910 miljoen. Dit heeft vooral te maken met des

investeringen en het feit dat het investeringsniveau  

(€ 53 miljoen) lager uitkomt dan de afschrijvingen 

(€ 68 miljoen). In het komende jaar wordt een hoger 

investerings niveau verwacht, met name door verdere 

inves teringen in digitalisering.

Het totaal aan vaste activa eind 2016 kwam dan ook 

€ 35 miljoen lager uit dan vorig jaar.

Financiën
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Royal FloraHolland

Financiering van de coöperatie gewijzigd
De financiering van de coöperatie is sinds 31 decem

ber 2016 gewijzigd. Deze aangepaste financierings

regeling zal onze financiële basis verbeteren en 

verbreden. Tot 2016 financierden de leden de coöpe

ratie via de ledenlening en de participatiereserve.  

Deze zijn nu omgebouwd naar Certificaten A en B.  

De 1% inhouding over de ledenomzet blijft bestaan.  

Uit de inhouding bouwen leden eerst een Certificaat A 

op van maximaal € 20.000, dat op hun naam staat en 

binnen de coöperatie blijft zolang het lidmaatschap 

duurt. Is het Certificaat A volgestort, dan bouwt het lid 

Certificaat B op. Ook deze Certificaten staan op naam, 

maar deze vloeien in principe na acht jaar terug naar 

het lid. De Certi ficaten A delen mee in het jaarresul

taat, terwijl de Certificaten B rentedragend zijn zoals 

dat in de huidige ledenlening ook het geval is.

Naar één bedrijfslidmaatschap
In de oude financiering waren zowel natuurlijke 

personen als rechtspersonen lid van de coöperatie.  

Na de statuten wijziging op 31 december 2016 is 

uitsluitend sprake van een bedrijfslidmaatschap.  

Dit zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging in  

de registratie.

Eigen vermogen vergroot
Nieuw in 2017 is dat kwekers teruggegeven gelden 

kunnen bijstorten in Certificaat A. Kwekers kunnen zelf 

kiezen dit wel of niet te doen. Leden kunnen ook een 

deel hun aflossing gebruiken om alvast bij te storten. 

Dit was een uitdrukkelijke wens van kwekers tijdens  

de regiobijeenkomsten in het najaar van 2016.

Uitgebreid communicatie- en inspraakproces 
Na een uitgebreide discussie op de regiobijeenkomsten 

in 2016 is de gewijzigde financiering van de coöperatie 

in een stemming aangenomen op de Algemene 

Leden vergadering op 2 juni 2016. 92% van de Algeme

ne ledenvergadering stemde hiermee in. De statuten

wijziging is in werking getreden op 31 december 2016. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de nieuwe 

statuten.

Verkoop van deelnemingen en vastgoed
Hobaho Horti Groep, specialist in bemiddelen  

en veredelen van bloembollen, heeft zich in 2016 

aangesloten bij veredelaar Dümmen Orange. Dümmen 

Orange nam per 13 september 2016 de aandelen van 

FH Diensten Holding over, een 100% dochter van Royal 

FloraHolland. De overname is een belangrijk onderdeel 

in de realisatie van de strategie van Hobaho om 

innovatie in de bloembollensector te stimuleren en 

hierdoor verdere groei tot stand te brengen. Daarnaast 

is 13% in het belang van ABC Poeldijk verkocht. ABC 

Poeldijk is een dochter van FH Vastgoed Holding. 

Compliance
In 2016 is een complianceprogramma gestart binnen 

Royal FloraHolland. Bij de opzet hiervan hebben we  

de aanbevelingen van onze externe accountant en 

externe specialisten meegenomen en een audit 

uitgevoerd.

Solide financiële basis voor de toekomst
Royal FloraHolland is en blijft de grootste internationale 

bloemen en plantenmarktplaats ter wereld. Het 

operationele resultaat, maar ook de resultaten uit 

deelnemingen en grondverkopen, geven voldoende 

financiële slagkracht voor verdere invulling van onze 

strategische programma’s. De omzet vertoont een 

stijgende lijn. De financiële ratio’s zijn en blijven op 

niveau. Verdere focus helpt de kosten goed in de hand  

te houden. We beschikken over een solide financiële 

basis. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

Financiën
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Omzet

Import en export

Financiële kengetallen

FaciliteitenSnijbloemen

Kamerplanten

Tuinplanten

Omzet

Import en export

Faciliteiten

Snijbloemen

Kamerplanten

Tuinplanten

Royal FloraHolland

Feiten en Cijfers
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In stuks aangevoerd via klok ↓2,9%
(aantal x mln.)

6.924

Omzet totaal ↑3,8%
(in € mln.)

4.633 

Omzet via
(in € mln.)

2.123
 
Klok ↓0,3%

2.510
 
Direct ↑7,5%

2.727 1.537 369
Snijbloemen  
↑6,7%

Kamerplanten  
↓1,3%

Tuinplanten  
↑4,7%

6.504 276 144
Snijbloemen 
↓2,2%

Kamerplanten 
↓13,2%

Tuinplanten 
↓11,7%

Omzet  
(totaal)
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27% 

11% 62% 
Waarvan: 
leden Nederland 
↓3%

Waarvan: 
leden buitenland
↓4%

Waarvan: 
nietleden
↓7%

3.676 615 1.617

Totaal klanten
↑2%

2.493 

Klanten en relaties

Totaal aanvoerders 
↓4%

5.908 

Royal FloraHolland

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening



Omzet en aanvoer

44.556

35.057

20.280

4.905

4.675

0

0

Aalsmeer  ↑0,2%

Naaldwijk  ↓1,3%

Rijnsburg  0,0%

Eelde  0,0%

Klokomzet  ↓0,3%

Connect  ↑7,5%

Totaal  ↑3,8%

1.080

4.633

694

2.510

325

2.123

24

787

1.440

496

156

1

8,8

27,1

2,0

Omzet 
per dag
(in € mln.)
↑1,1%

Aantal stuks bloemen 
per dag (klokken)
(aantal x mln.)
↓0,4%

Aantal stuks planten 
per dag (klokken)
(aantal x mln.)
0%

44.556

35.057

20.280

4.905

4.675

0

0

Aalsmeer  ↑0,2%

Naaldwijk  ↓1,3%

Rijnsburg  0,0%

Eelde  0,0%

Klokomzet  ↓0,3%

Connect  ↑7,5%

Totaal  ↑3,8%

1.080

4.633

694

2.510

325

2.123

24

787

1.440

496

156

1

Royal FloraHolland

Omzet en aantallen 
stuks klokken per dag
(in mln.)

Omzet per locatie 
(in € mln.) 

Omzetten KOA 
(Kopen op Afstand) 
(in € mln.)

50,9% 54,6%32,7% 34,4%

15,3%
10,9%

1,1% 0,1%

20162016 2016
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Export-
waarde 

2016

Aandeel 
in totale 

export

Export-
waarde 

2015

Aandeel 
in totale 

export

Duitsland 1.661 28,9%  1.557 27,9%

Verenigd Koninkrijk 883 15,4% 925 16,6%

Frankrijk 777 13,5% 753 13,5%

Italië 311 5,4% 304 5,5%

België 256 4,5% 232 4,2%

Zwitserland 188 3,3% 183 3,3%

Zweden 185 3,2% 176 3,2%

Polen 180 3,1% 174 3,1%

Rusland 133 2,3% 169 3,0%

Oostenrijk 126 2,2% 130 2,3%

Denemarken 119 2,1% 113 2,0%

Verenigde Staten 99 1,7% 88 1,6%

Tsjechische Republiek 89 1,5% 82 1,5%

Spanje 86 1,5% 75 1,4%

Noorwegen 65 1,1% 75 1,3%

Finland 58 1,0% 57 1,0%

Overige landen 525 9,2% 484 8,7%

Bron: Floridata

€ 5.741 mln.
Totale export 
↑3%

Percentageverdeling per land

Belangrijkste export-
bestemmingen (in € mln.)
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231

21

16

Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

788

538

94

7

8

292

128

325

28

24

1.080

666

* Omzet via digitaal platform € 112,1 miljoen.

Royal FloraHolland

↓2% ↑7% 0%

↓3% ↑5% ↓1%

↓3% 0% ↓2%

↓2% ↑4% 0%

↑8% 0% ↑6%

Nederland* Import Totaal

49% 55% 50%33% 24% 31%

2%

1%

2%

14% 18% 15%

2% 2% 2%

2016 MutatieMutatieMutatie 2016 2016

Verkochte producten  
via klok (in € mln.)
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Royal FloraHolland

Aalsmeer
27,0%

Eelde
23,1%

Naaldwijk
19,2%

Rijnsburg
28,9%

Naaldwijk 
Bloemistenklok

16,7%

(in % totale omzet per locatie)

Aandeel import  
per locatie
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Royal FloraHolland

Omzet
2016

Omzet
2015

Omzet-
mutatie

Aandeel
Import

Kenia 353 330 ↑7,3% 44,5%

Ethiopië 179 180 ↓0,4% 22,5%

Israël 63 59 ↑6,3% 7,9%

België 43 39 ↑10,4% 5,4%

Duitsland 35 32 ↑7,0% 4,4%

Spanje 20 18 ↑14,6% 2,5%

Italië 19 13 ↑46,2% 2,4%

Zimbabwe 17 20 ↓17,6% 2,1%

Denemarken 17 18 ↓8,8% 2,1%

Ecuador 10 11 ↓3,4% 1,3%

Overig 38 35 ↑8,3% 4,8%

€ 794 mln.
Totaal top 10  
importlanden 
↑5,2%

Top 10 importlanden 
(in € mln.)

Percentageverdeling per land

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening



Royal FloraHolland

Omzet
2016

462 24 22 18 12 11 10 8 8 8

Omzet
2015

451 21 19 17 11 9 11 7 7 7

Mutatie ↑2% ↑14% ↑16% ↑6% ↑9% ↑18% ↓9% ↑14% ↑14% ↑14%
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 (in € mln.)
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Royal FloraHolland

Klokken Afmijnzalen Oppervlakte   
veilinggebouwen

Oppervlakte eigen  
gebouwen handel

Aalsmeer 14 2 1.287.813 m2 205.530 m2

Naaldwijk 14 3 743.227 m2 180.805 m2

Rijnsburg 7 1 317.342 m2 74.321 m2

Eelde 3 1 50.280 m2 2.220 m2

Aantal klanten met  
accommodatie op  

veilingterrein

Oppervlakte  
koelcellen

Aantal verwerkte  
stapelwagens en  

CC containers

Aantal  
docks

Aalsmeer 286 55.967 m2 3.312.032 443

Naaldwijk 224 40.380 m2 2.612.128 371

Rijnsburg 173 38.880 m2 830.899 304

Eelde 26 3.440 m2 70.338 22

Faciliteiten 
(kengetallen  per locatie)
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38

709

7

138.667 m2

2.398.662 m2

6.825.397

462.876 m2

1.140

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening



20.629

4.207

3.769 956

Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

50.405

41.996

3.939

3.336

1.409

2.807

921

640

405

433

351

Royal FloraHolland

↓10,1% ↓10% ↑9%

↓4,8% ↓11% ↓8%

↓3,6% ↓28% ↓12%

↓17,3% ↓10% ↓2%

↓13,0% ↓28% ↓4%

Gemiddeld aantal  
kloktransacties per dag

Aantal actieve  
aanvoerders
(inclusief dubbeltellingen)

Aantal actieve  
handelaren
(inclusief dubbeltellingen)

41,7% 31,6%

23,3%26,8%

15,7%
34,7%

22,6%

12,8%

11,3%

14,7%

7,7%

17,0%
33,5%

3,1%

2016 Mutatie MutatieMutatie2016 2016

Faciliteiten: transacties en 
klanten (per locatie)
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3,5%
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Royal FloraHolland

Top 10 verkochte snijbloemen  
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Omzet* 746 307 282 161 142 69 63 53 51 51

Mutatie ↑1,5% ↑2,3% ↓4,4% ↑1,3% ↑2,9% ↑32,7% 0,0% ↑1,9% ↓12,1% ↑13,3%

Stuks** 3.377 1.242 2.038 313 1.027 160 152 297 24 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gemiddelde prijs (in €)

2016 0,23 ↑↓0%
2015 0,23

* in € mln. 
** in mln.

Top 10: Snijbloemen 
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1.991

1.325

939

63

57

1.175

525

389

34 19

40

830

500

310

20

Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

Royal FloraHolland

2016 2016 2016

↓1,8% ↓1,2% ↑2,5%

↓4,7% ↓0,9% ↓0,2%

↓12,5% ↓12,8% ↓9,5%

↑0,1% ↓2,3% ↑0,6%

↑3,6% ↓7,0% ↑5,3%

Via klokken  
verkochte snij bloemen  
(Nederlands product)
(stuks in mln.)

Via klokken  
verkochte snij bloemen  
(import)
(stuks in mln.)

Omzet snijbloemen 
per vestiging
(omzet in mln.)

45,5%

49,4%

54,3%
29,8%

30,3%

24,3%

18,5%
18,0%

1,1%

1,4%

1,6%

1,2%

21,5%

1,8%1,3%

Mutatie MutatieMutatie

Snijbloemen: transacties  
en omzet (per locatie)
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Royal FloraHolland

Top 10 verkochte kamerplanten 

Omzet* 501 67 60 51 38 37 32 32 30 30

Mutatie ↑0,6% ↑8,1% ↑5,3% 0,0% ↑11,8% ↑5,7% ↑6,7% 0,0% 0,0% ↑3,4%

Stuks** 135 90 47 16 11 42 12 46 9 17
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Gemiddelde prijs (in €)

2016 1,62 ↓1,3%
2015 1,64

* in € mln. 
** in mln.

Top 10: Kamerplanten 
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Kamerplanten: transacties  
en omzet (per locatie)

185Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

142

99

9

9 14

5

11

7

5

4

3

125

11

9

0

0

0

Royal FloraHolland

2016 2016 2016

↓13,9% ↓8,3% ↓7,0%

↓11,6% ↓12,5% ↓4,0%

↑50,0% 0,0%

↑50,0% ↓15,0%

↑66,7% 0,0%

Via klokken verkochte 
kamerplanten 
(Nederlands product)
(stuks in mln.)

Via klokken verkochte 
kamerplanten  
(import)
(stuks in mln.)

Omzet kamerplanten 
per vestiging
(omzet in mln.)

53,8% 61,1%

37,5%

53,8%

3,4%

3,4%

38,9%

36,3%

3,2%4,1%
2,6%1,9%

Mutatie MutatieMutatie
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Royal FloraHolland

Top 10 verkochte tuinplanten

Omzet* 19 18 17 14 14 13 12 11 11 11

Mutatie 0,0% ↑20,0% ↑6,3% ↑7,7% ↑16,7% ↑8,3% ↓14,3% ↑22,2% ↓8,3% ↑10,0%

Stuks** 22 8 4 21 10 4 34 3 4 15
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Gemiddelde prijs (in €)

2016 1,08 ↑6,3%
2015 1,02

* in € mln. 
** in mln.

Top 10: Tuinplanten
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Aalsmeer

Naaldwijk

Naaldwijk
Bloemistenklok

Rijnsburg

Eelde

64

43

4

7

6

12

8

1 6

1

0

66

41

4

7

Royal FloraHolland

2016 2016 2016

↓15,8% ↑9,1% ↓2,9%

↓14,0% 0,0% ↓4,7%

0,0% 0,0% 0,0%

↓20,0% 0,0%

0,0% 0,0% ↑16,7%

Via klokken  
verkochte tuinplanten  
(Nederlands product) 
(stuks in mln.)

Via klokken  
verkochte tuinplanten  
(import) 
(stuks in mln.)

Omzet tuinplanten 
per vestiging 
(omzet in mln.)

51,6% 54,5%

33,1%

4,8%

34,7% 36,4%

3,2%
5,6%

5,6%
4,5%

4,5%
3,2%

53,2%

4,9%

Mutatie MutatieMutatie

Tuinplanten: transacties  
en omzet (per locatie)
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Royal FloraHolland

Human Resources

Royal FloraHolland wil een sterke positie in de toekomst 
en heeft daar topmedewerkers voor nodig. 

Daar is onze strategie op gericht. Daarbij hebben we topmedewerkers nodig  

die betrokken en bevlogen zijn. We investeren om die reden in opleidingen en 

trainingen. Engagement van onze medewerkers is essentieel om onze strate

gische doelen sneller te bereiken. Daarom vinden we het belangrijk om actief  

te werken aan verdere verbetering van dit engagement. Met specifieke leer  

en ontwikkeltrajecten en opleidingen kunnen onze medewerkers zichzelf beter 

ontplooien. Hierbij besteden we extra aandacht aan duurzame inzetbaarheid. 

We zetten in op de toekomst. Zodat iedereen sterk in zijn werk blijft.

HR-beleid
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Parttime

Totaal  
aantal fte‘s 

2.379 
(2015: 2.437)
↓2,0%

In dienst
fte‘s 

128 
(2015: 94)

Uit dienst 
fte‘s

212 
(2015: 213)

Opleidingen 
investering 

€ 2.312.474 
(2015: € 2.717.537)

Verschillende 
nationaliteiten

45 

Totaal aantal  
medewerkers 

2.956 
(2015: 3.051)
↓3,0%

Manvrouw
verhouding 

2.143
(72%)

813
(28%)

Gemiddelde  
leeftijd 

49,2 
(2015: 48,5)

48,1% 51,9%

Royal FloraHolland43 Jaarverslag 2016 | Human Resources

HR-kengetallen

Fulltime
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Royal FloraHolland

HR-beleid

Human Resources

Leren en ontwikkelen
We hebben het voornemen om onze organisatie en 

daarmee de inrichting van de werkzaamheden in 2017 

aan te passen bij Commercie, Facilitair Management, 

ICT, Finance, Human Resources, Cooperative Affairs  

en de secretariaten. Werk kan daardoor veranderen, 

verdwijnen of uitbesteed worden. Daarnaast veranderen 

in 2017 werkzaamheden op specifieke plekken bij 

Operations. Ook in de komende jaren willen we onze 

organisatie blijven aanpassen om onze strategie  

te realiseren. 

De veranderingen die Royal FloraHolland doormaakt 

leveren onzekerheid op. Daar staat tegenover dat we 

iedereen binnen de organisatie stimuleren om bewust 

bezig te zijn met zijn of haar ontwikkeling en loopbaan

kansen voor de toekomst. Dat kan bijvoorbeeld via onze 

Royal FloraHolland Academy, Samen Verbeteren en door 

het in 2016 gerealiseerde Toekomstplein. Aan al onze 

medewerkers stellen we in 2017 de vraag: wat heb je 

gedaan met de kansen die Royal FloraHolland je biedt 

qua ontwikkeling en scholing? Het aantal medewerkers 

dat zich inschrijft voor cursussen stijgt fors. 

Speciaal voor leidinggevenden hebben we in 2016 een 

leiderschapstraining gemaakt waarin hun eigen 

ontwikkeling centraal staat. Dit deden we aan de hand 

van de methode van ‘Appreciative Inquiry’ (de waar

derende benadering). Deze training is niet alleen voor  

het hogere management, maar ook voor teammanagers. 

Zij vormen de sleutel tot het vergroten van engagement. 

Want juist in de teams ontstaat de interactie tussen  

het bedrijf en de medewerker.

Diversiteit
Als organisatie willen we een goede weerspiegeling van 

de samenleving zijn. Bij Royal FloraHolland werken 

medewerkers van 45 verschillende nationaliteiten.  

Het percentage vrouwen in de raad van commissarissen 

bedraagt 33,33%. De manvrouwverhouding in leidingge

vende functies is 73%27%.

Duurzame inzetbaarheid 
In het najaar van 2016 organiseerde Royal FloraHolland 

opnieuw een week gericht op gezondheid van medewer

kers, dit keer onder de noemer de ‘Sterk in je werk week’. 

In deze week vragen we aandacht voor manieren om 

medewerkers zowel fysiek als mentaal fitter te maken. 

Bovendien houden we doorlopend aandacht voor 

verzuim. Samen werken we aan de noodzakelijke 

vernieuwingen voor onze coöperatie, omdat we  

geloven in een mooie en bloeiende toekomst van  

Royal FloraHolland. Een toekomst waarin we onze  

wereld nog mooier en gezonder maken met bloemen  

en planten!
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Royal FloraHolland

De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. 
Duurzaamheid is geen trend, maar een randvoorwaarde 
voor een gezonde toekomst. 

Om deze gezonde toekomst mogelijk te maken, werken we aan de volgende 

doelen:

• Royal FloraHolland werkt continu aan het verbeteren van het eigen duur

zaamheidsprofiel en zoekt de dialoog met stakeholders. Royal FloraHolland 

realiseert met haar leden, klanten en ketenpartners een duurzaam product, 

afgestemd op de markt.

• Tegelijkertijd werken we aan het versterken van de reputatie van de sector 

door duurzame en groene innovaties te stimuleren en actief bij te dragen  

aan duurzaamheidsinitiatieven.

• Tot slot besteden we veel aandacht aan verduurzaming van onze eigen 

processen.

Deze drie onderdelen van ons duurzaamheidsbeleid worden in ons overzicht van 

materiële en nietmateriële duurzaamheidstopics nader toegelicht en concreet 

gemaakt (zie pagina 56 tot en met pagina 89).

Duurzame sierteelt
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Duurzaamheidsontwikkelingen: onze context
De volgende ontwikkelingen zijn in relatie tot ons 

duurzaamheidsbeleid voor ons relevant:

• Royal FloraHolland is primair verantwoordelijk voor 

haar eigen bedrijfsvoering en processen. Ondanks 

haar regierol in de keten heeft zij geen directe 

zeggenschap over de geproduceerde producten  

en de mate van duurzaamheid daarvan.

• Belangenorganisaties zetten retailers en overheid 

onder druk om duurzamer te produceren.

• Media plaatsen de sector soms in een negatief  

daglicht, zoals de bloemenproductie in Afrika, 

bijensterfte, watervervuiling en verpakkingen.

• Stakeholders vragen actief om inzicht in ons 

duurzaamheidsbeleid.

• De druk om te verduurzamen wordt niet door alle 

telers even sterk gevoeld.

• Investeringen in verduurzaming worden (nog) niet  

in de verkoopprijs verrekend, waardoor de marge 

lager uitvalt.

• De sector heeft tijd nodig om chemische middelen 

uit te faseren en over te gaan tot geïntegreerde 

gewasbescherming.

• Ketenpartijen zouden op een betere manier goede 

en haalbare alternatieven voor verduurzaming met 

elkaar kunnen delen.

• Groeiend besef en bewijs dat groen meer is dan 

mooi; groen is namelijk ook gezondheid in de 

werk en leefomgeving.

• Duurzaamheid is voor de consument steeds vaker 

een aankoopargument.

• Duurzaamheid is een randvoorwaarde voor een 

gezonde toekomst (license to operate) van de 

sierteeltsector.

Duurzaamheidsstrategie
Royal FloraHolland is transparant: we vertellen wat we 

weten en wat we doen, maar zijn ook eerlijk over wat we 

(nog) niet weten, wat we (nog) niet doen en wat de 

duurzaamheidsdilemma’s zijn waar we tegen aan lopen. 

We voeren de dialoog: het draait niet om onszelf maar 

om onze leden en hun klanten. Wij zijn de verbinder in  

de sierteeltsector en ondersteunen de duurzame groei 

van onze leden en hun klanten. Door te luisteren en het 

gesprek op te zoeken weten we wat er speelt en leeft.  

Dit alles maakt ons tot een passionate caregiver. Daarom 

betrekt Royal FloraHolland zijn stakeholders actief bij  

zijn duurzaamheidsbeleid. Stakeholders zijn immers een 

bron van kennis en nieuwe ideeën waar wij als organi

satie profijt van hebben bij het werken aan de grote 

duurzaamheidsthema’s. Zij houden ons scherp en 

kunnen helpen onze programma’s en de reputatie  

van de sector te verbeteren. 

Wij formuleren heldere en concrete doelstellingen voor 

verduurzaming, passend bij onze rol en functie in  

de keten. Een sterke regierol in de keten is nodig om 

complexe uitdagingen aan te gaan en de reputatie  

van de bloemen en planten effectiever te verbeteren. 

Die regierol past bij ons en wordt door stakeholders  

ook van ons verwacht.  

Daarnaast zijn er kansen voor de sector om het belang 

van ‘groen als maatschappelijke bijdrage’ (extra) 

duidelijk te maken, zoals bij verstedelijking, de opvang 

van water in steden, vergrijzing, gezondheid en verbete

ring luchtkwaliteit. Royal FloraHolland stimuleert deze 

ontwikkelingen en brengt ondernemers rondom 

programma’s bij elkaar. We innoveren zodat groei en 

groen hand in hand gaan. Door duurzaamheidseisen 

effectief af te stemmen met de markt en te realiseren  

in het aanbod creëren we een betere marktpositie voor 

onze leden en klanten. Tegelijkertijd zetten wij ons in  

om onze eigen processen verder te verduurzamen en  

de milieuafdruk van onze activiteiten te verbeteren.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn onder

deel van de UN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikke

ling en vormen tot 2030 het internationale kader van 

duurzame ontwikkeling. We verkennen hoe we, samen 

met onze partners, de doelen kunnen vertalen naar onze 

bedrijfsstrategie en relevante activiteiten. In de toekomst 

willen we:

• De relatie leggen tussen de onderneming en de 

SDG’s;

• Prioriteiten stellen en relevante en kansrijke SDG’s 

internaliseren;

• De impact meetbaar maken. 
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In dit verslag leggen we een link tussen onze materiële 

topics en de SDG’s in de tabel van materiële topics die 

tevens zichtbaar wordt in ons waardecreatiemodel.

Keten
Royal FloraHolland opereert in een keten. Hierbij staan 

het primaire proces, de kweker en onze klanten centraal. 

Ketenpartners zijn transactiepartijen, samen verant

woordelijk voor de kwaliteit en duurzaamheid van  

het product in de keten.

De sierteeltsector is overigens breder dan de keten.  

Deze omhelst de samenwerking met NGO’s (nongouver

nementele organisaties), overheden en andere indirecte 

stakeholders. Samen hebben we een rol in de aanpak 

van grote vraagstukken die over de keten heen gaan en 

deze efficiënt en effectief aan te pakken.

Royal FloraHolland

Kweker/veredelaar Royal Flora Holland Groothandel Retail/E-tail Consument

Koopgedrag

Zoekgedrag

Bloemist/
markt
Bloemist/
markt

Zoek- en koopgedragketen
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Royal FloraHolland
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De volgende illustratie geeft een overzicht van onze 

belangrijkste stakeholders en hun invloed op onze 

processen en duurzaamheidsprioriteiten in de keten.

Overzicht stakeholders

Mate van invloed op 

duurzaamheidsbeleid 

Royal FloraHolland.

 
Veel invloed

 Gemiddelde invloed

 Relatief weinig invloed

Keten

Aanvoerders, leden

Aanvoerders, niet-leden

Klanten (handelaren)

Retail

Royal FloraHolland

Directie & medewerkers

Sector

NGO’s

Overheden

Brancheverenigingen

Kennisinstellingen

Certificeringorganisaties

Legenda
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Input

Visie MissieStrategie 2020

Natural
resources

Intellectual
resources

Output
& Outcome

Materialiteit

Stakeholders

Toegevoegde
waarde

Consumenten

Innovatie

Handelaren

Retailers

Kwekers

Kennis
& kunde

Sterke
markposities

Logistieke
beheersingKetenregie Centrale

marktplaats

Sector-
organisaties

Kennis-
instellingen

Overheid

NGO’s

Financial
resources

Material
resources

Human
resources

Social
resources

Klant- en leden
tevredenheid

Medewerkers-
tevredenheid

Transport

Water- en 
energieverbruik

Transport-
verpakkingen

Afval

Keten-
duurzaamheid

Social impact 
in Afrika

Gewasbescherming Energie- en water-
verbruik in de keten

Footprint
luchtvaart

Financiële 
resultaten

Vermindering water- en
energieverbruik RFH

Hogere 
klanttevredenheid

Verduurzaming 
RFH

Verduurzaming 
sierteeltsector

Hogere sierteelt-
bestedingen consument

Betere reputatie
sierteeltsector

Bijdrage SDG

Royal FloraHolland

Waardecreatie
Royal FloraHolland hecht strategisch gezien belang aan 

waardecreatie. Hieronder treft u een overzicht aan van de 

waarde die Royal FloraHolland vanuit de bedrijfsprocessen, 

de positie in de bedrijfsketen en samenleving toevoegt.  

 

Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in:

• Input.

• Toegevoegde waarde.

• Stakeholders.

• Materialiteit.

• Output & Outcome.
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Overzicht stakeholderdialoog

Royal FloraHolland

Stakeholder Wie? Communicatie-
middelen en -kanalen

Besproken  
onderwerpen

Belang voor MVO-beleid 
Royal FloraHolland

Leden Alle leden Algemene Leden vergadering

Adviesraden

FPC’s

Ledentevredenheids
onderzoek

Accountgesprekken

GROW magazine

Online nieuwsbrieven

Ondernemersnetwerken

Strategie

Kwaliteit

Certificering

Verduurzaming

Gewasbescherming

Logistiek

Transport

Energie

Coöperatie 2020

Het Nieuwe Veilen

FLOW

Duurzaam ketenbeheer

Voortdurende verbetering  
van onze dienstverlening

Duurzame ledenrelaties

Ontzorgde leden

Transparantie

Financiële stabiliteit

Stakeholderdialoog en materialiteit

Wij bespreken onze visie en actualiteit van de diverse 

thema’s regelmatig met stakeholders. Het op deze 

pagina opgenomen schema geeft een overzicht van  

de verschillende stakeholdergroepen waarmee Royal 

FloraHolland contact onderhoudt. In dit overzicht worden 

per stakeholder de communicatiemiddelen en kanalen,  

de besproken MVOonderwerpen en het belang daarvan 

voor het door Royal FloraHolland gevoerde MVObeleid 

weergegeven. 
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Royal FloraHolland

Stakeholder Wie? Communicatie-
middelen en -kanalen

Besproken  
onderwerpen

Belang voor MVO-beleid 
Royal FloraHolland

Medewerkers Medewerkers Royal 
FloraHolland

Vertegenwoordigende 
organen van mede
werkers

Algemene vergadering

Overleggen

Overleg Ondernemings 
raden

Workshops

Trainingen

Nieuwsflits

Emailnieuwsbrieven

Intranet

Veiligheid

Duurzame inzet medewerkers 

Scholing en opleiding

Medewerkerstevredenheid

Luchtkwaliteit 

Verzuim

Privacybeleid

Standplaatswijziging

Outsourcing

Klokkenluidersregeling

Goed werkgeverschap

Veiligheid en gezondheid van  
medewerkers waarborgen

Vitaliteit

Mobiliteit

Loopbaanplanning

Klanten Handel

Exporteurs

Accountgesprekken

Veilen

Gewasbescherming

Certificering

Energie

Transport

Transportverpakking

Duurzaamketenbeheer

Inzicht in MVObeleid

Duurzame klantrelaties
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Royal FloraHolland

Stakeholder Wie? Communicatie-
middelen en -kanalen

Besproken  
onderwerpen

Belang voor MVO-beleid 
Royal FloraHolland

Retail Retail

Bloemisten

Cash and carry

Consortia

Seminars

Bijeenkomsten

Gewasbescherming

Ketenregie

Marktwensen

Sector Overheden

Greenport

FSI 2020

Platform Duurzame 
Sierteelt

MPS

LTO

Tuinbranche  
Nederland

Transparantiebenchmark

Besturen

Consortia

Bijeenkomsten

Gewasbescherming

Logistiek

Transport

Energie

Verpakkingen

Duurzaam imago sector

NGO’s Natuur & Milieu

HIVOS

Plastic Soup  
Foundation

Greenpeace

Stakeholder engagement 
gesprekken

Gewasbescherming

Logistiek

Transport

Energie

Verpakkingen

Arbeidsomstandigheden

Transparantie

Inzicht in duurzaamheidsbeleid
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Royal FloraHolland

Onze stakeholderdialoog is een belangrijke maatregel 

om risico’s te mitigeren en kansen te benutten door het 

vergroten van de betrokkenheid van de stakeholders. 

Prioriteiten in ons beleid worden bepaald op basis van  

de materialiteit (materiële topics). Materialiteit is een 

afweging van belangen van stakeholders en de daad

werkelijke impact die Royal FloraHolland kan hebben  

op het onderwerp.

Onze materiële topics zijn op meerdere wijzen vast

gesteld. Uit de tabel met stakeholderdialogen (zie 

hiernaast) blijkt aan welke materiële topics onze 

belangrijkste stakeholders het meest belang hechten. 

Deze uitkomst is bevestigd door een aantal extra checks. 

Zo hebben externe experts specifieke sectorkennis, best 

practiseanalyses, ontwikkelingen in de keten en de 

onderwerpen zoals die gehanteerd worden in het Global 

Reporting Initiative ingebracht. Daarnaast heeft de 

analyse van ons proces van waardecreatie alsmede onze 

strategie en bedrijfsmodel invloed gehad op de materia

liteitsafweging. Hierbij is belangrijk dat we zien dat 

klanten en stakeholders verwachten dat wij duurzaam 

ondernemen. Enerzijds door binnen de keten onze 

regiefunctie actief op te pakken en anderzijds door onze 

eigen processen zoveel mogelijk te verduurzamen. 

Overzicht besproken thema’s met belangrijkste stakeholdergroepen 

Stakeholder-
groep

Besproken thema’s waar de betreffende stakeholdergroep belang 
aan hecht

Leden (kwekers) Verbindende rol in de keten, groene gewasbescherming, transport, logistiek, afval, 

energie en watergebruik, transportverpakkingen, decoratieve verpakking, relatie 

met RFH, duurzaamheidsinitiatieven, geothermie, strategische programma’s, focus 

en koers RFH, tariefstructuren, innovatieve concepten met groen.

Klanten (inclusief 

handel)

Opschalen van duurzaam aanbod, logistiek afhandeling, transportverpakking,  

fijnmazigheid, biologische teelt, relatie met RFH, klantdoelstellingen, variëteit,  

zichtbaarheid van certificaten op de klok en kwaliteit van het aanbod, zeggenschap.

Retail Gewasbescherming, logistiek, verpakkingen, ketenduurzaamheid, GAP.

NGO’s Gewasbescherming, arbeidsomstandigheden, leefbaarloon, gender, energie,  

duurzame verpakkingen, overheidsbeleid, marktgedreven duurzaamheidseisen, 

keurmerken, certificering, transparantie, verbindende rol in keten. 

Ondernemersraad Duurzame inzet medewerkers, scholing en opleiding, medewerkerstevredenheid, 

luchtkwaliteit, veiligheid, verzuim, privacybeleid, standplaatswijziging, outsourcing, 

klokkenluidersregeling, goed werkgeverschap.

Sectororganisatie 

en overheden

Gewasbescherming, energie, water, duurzame transportverpakkingen, overheids

beleid, toelatingsbeleid, certificering, transparantie, regie in de keten, inkoopbeleid,  

IMVOconvenant.

Raad van  

Commissarissen 

en Adviesraden

Verduurzaming Royal FloraHolland, veiligheid, certificering, transparantie, invloed  

en rol in keten, bedrijfseconomische aspecten, financiën, HRbeleid, integriteit,  

aanvoereisen.
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Dilemma’s
In contact met stakeholders zijn onder meer de 

volgende dilemma’s relevant:

• Compliance: de focus ligt voor alle aangesloten 

partijen op het voldoen aan de FSI  Floriculture 

Sustainable Initiativedoelstelling van 90% duur

zaam verhandelen (sustainable sourcing) volgens 

het ‘FSImandje’ en de samenwerking die daarvoor 

nodig is op het gebied van gewasbescherming. Doel 

is in samenwerking met overheden en NGO’s het 

eenduidig en helder informeren, ondersteunen van 

de kwekers aan de ene kant en klanten en retail aan 

de andere kant. Hierbij spelen meerdere belangen 

een rol. Deze belangen zijn niet altijd in overeen

stemming met elkaar, waardoor de besluitvorming 

en voortgang kan worden belemmerd.

• Invloedsfeer: de regisserende en verbindende rol die 

Royal FloraHolland heeft in relatie tot het ontbreken 

van eigenaarschap op het aanbod van producten 

maakt het lastig om de vele actoren in de keten en 

sector op één lijn te krijgen. Dit vraagt om onder

scheidende kennis en overleg en deze regierol moet 

ook gegund worden.

• Verzuimbeheersing in relatie tot outsourcing  

en organisatorische maatregelen: omdat Royal  

FloraHolland constant kijkt naar verbetering van  

de operationele efficiëntie en hierbij reorganisaties 

aan de orde zijn, kan het zijn dat medewerkers 

(tijdelijk) een hoger verzuim laten zien of lager 

scoren op de KPI medewerkerstevredenheid (zie 

pagina 70). De balans tussen beide is een dilemma.

Inrichting duurzaamheidsorganisatie
Om het duurzaamheidsbeleid kracht bij te zetten en  

de sturing op dit onderwerp te vergroten is in 2016 de 

afdeling Sustainability opgericht. Deze rapporteert 

aan de CEO, die vanuit het management eindverant

woordelijk is voor het duurzaamheidsbeleid. Belang

rijke onderdelen hiervan, zoals de materiële topics  

en beleidsacties, worden in het managementteam 

besproken. De afdeling Sustainability is verantwoorde

lijk voor de voorbereiding en uitwerking. De directie is 

hierbij formeel verantwoordelijk voor het duurzaam

heidsbeleid, voor een duurzame en betere marktposi

tie in de keten en de doelstelling om binnen de keten 

bij te dragen aan de duurzame reputatie in en van de 

sierteeltsector. 

GRI Standards
De Global Reporting Initiative Standards vertegen

woordigen de wereldwijde best practice in duurzaam

heidsverslaggeving. Ze zijn ontworpen om als een set 

te worden gebruikt door organisaties met als doel te 

rapporteren over hun effecten op de economie, het 

milieu en de maatschappij. Royal FloraHolland  

rapporteert op basis van deze nieuwe GRI Standards.

Dit rapport is gebaseerd op de GRIoptie ‘Core’

Informatiebronnen
De informatie in dit verslag heeft betrekking op alle 

onderdelen van Royal FloraHolland. Er is informatie 

verzameld via gesprekken met directieleden en andere 

interne en externe stakeholders en ook uit centrale 

informatiesystemen of bronnen.

Proces van verzamelen van gegevens over  
duurzaamheid
Het verzamelen van gegevens over duurzaamheid bij 

de bedrijfsonderdelen van Royal FloraHolland vindt op 

dezelfde wijze plaats als in voorgaande jaren, waarbij 

echter dit jaar een extra kwaliteitstoetsing is doorge

voerd. Inhoudelijk is de afdeling Sustainability daar

voor verantwoordelijk en wordt ondersteund door de 

afdelingen Facilitair Management en Human Resour

ces en controleert de afdeling Finance de feitelijke 

informatieverzameling. Er is (nog) geen sprake van 

externe assurance op de duurzaamheidsdata door 

een externe accountant.

De duurzaamheidsinformatie is verkregen met behulp 

van kwalitatieve en kwantitatieve vragenlijsten. Deze 

vragenlijsten zijn gebaseerd op externe richtlijnen  

die Royal FloraHolland onderschrijft en op interne 

business principes en beleid. Ook worden gegevens uit 

centrale managementinformatiesystemen betrokken. 

Als aangeleverde gegevens niet volledig zijn, kunnen 

ze geëxtrapoleerd worden. Waar dit het geval is, is dat 

expliciet in dit verslag vermeld.
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Tevens is duurzaamheidsinformatie verkregen in 

actieve dialoog met stakeholders. Mede op basis 

hiervan is een materialiteitsmatrix opgesteld. De hierin 

opgenomen materiële topics zijn uitgewerkt in KPI’s  

en kwalitatieve beschrijvingen. Hieruit voortvloeiende 

zijn meerjarenactieplannen opgesteld die in beleids

programma’s een plek hebben gekregen. Hierover 

communiceert Royal FloraHolland actief en  

transparant.

Op pagina 53 staat aangegeven hoe de keuze van 

materiële topics tot stand is gekomen. Per materieel 

topic is de ‘boundery’ ofwel reikwijdte weergegeven. 

Hiermee wordt aangegeven wie er primair proces

verantwoordelijk is voor het betreffende topic. In de 

managementaanpak wordt kort vermeld wat de rol  

is van het management van Royal FloraHolland in 

relatie tot het betreffende materiële topic.

Royal FloraHolland

Duurzaamheid
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Code of Conduct

Social
Return

Good
governance

MVO
beloningsbeleid

Veiligheid

Opleiding 
& Training

Verzuimreductie

Maatschappelijke
betrokkenheid

Let it
Grow

Crisismanagement 
en risicobeheersing

De Groene
Agenda

Terugdringen water-
en energiegebruik

Footprint sierteelt
luchtvracht

Medewerkers-
tevredenheid

Klant- en 
ledentevredenheid

Afval

Transportverpakkingen

Transport

Keten-
duurzaamheid

Energie- en waterverbruik
in de keten

Social Impact 
in Afrika 

Gewasbescherming

Relevantie voor Royal FloraHolland
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Beschrijvend

KPIMilieu

Sociaal

Economisch

M

ateriële topics*

Niet-m
ateriële top

ics*

Duurzaamheid

Materialiteitsmatrix

Op basis van bovenstaande analyse is de volgende materialiteitsmatrix opgesteld.

* De stand van zaken met betrekking tot de materiële en nietmateriële topics wordt op de volgende pagina‘s uitgelegd.
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BtC

BtB

Milieu Sociaal

Topic Disclosure

Alle certificeringen in de sierteelt zijn gebenchmarkt 

tegen internationale referenties en wetgeving. Zo is een 

FSI* ‘mandje van standaarden’ ontstaan die duurzaam 

worden genoemd en dus meetellen voor de doelstelling 

‘90% duurzaam’. 

De voortgang op het percentage duurzaam wordt  

elk jaar gemeten en gecontroleerd (PwC). De FSIleden 

investeren in projecten op specifieke vraagstukken die 

niet of onvoldoende door certificering worden afgedekt.

Omschrijving

Royal FloraHolland is een van de oprichters van  

het Floriculture Sustainability Initiative (FSI), een 

samenwerking van ketenpartners in de sierteelt

sector en nongouvernementele organisaties 

(zogeheten NGO’s). Samen werken zij aan een 

gezonde, vitale en duurzame sierteeltsector. 

Royal FloraHolland zit in het bestuur en vertegen

woordigt de producenten van het Noordelijk 

Halfrond.

• Internationaal multistakeholderplatform.

• Gestart vanuit internationale bedrijven die  

actief werken aan het verduurzamen van hun 

(internationale) keten.

• Eén gezamenlijke doelstelling: 90% duurzaam  

in 2020.

• Leden zijn (internationale) branche verenigingen 

en producenten en bedrijven zelf, maar ook  

NGO’s en overheid.

• Coördinerend, actief sturend en deels ook zelf 

uitvoerend.

• Bijdragen lidmaatschap en inkind (in natura).

• Eigen identiteit en eigen secretariaat, activiteiten 

en budget: FSI projecten worden uitgevoerd met 

cofunding van de overheid.

Milieu:
FSI: Floriculture 
Sustainability Initiative

*  Het FSI ‘mandje van standaarden’ is een internationaal referentiepunt  
voor duurzame inkoop.

Doel

FSI streeft ernaar in 2020 90% van de  

bloemen en planten op een duurzame manier  

te produceren. 

SDG17: Versterken van de 

implementatiemiddelen en vernieuwen 

van het mondiaal partnerschap voor 

duurzame ontwikkeling.

Reikwijdte
Ketenpartners in de 
sierteeltsector en NGO’s

Managementaanpak
Ketenregie voeren

Duurzaam
90%

Royal FloraHolland

Ketenduurzaamheid Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
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Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening



58 Jaarverslag 2016 | Duurzaamheid

Topic Disclosure

• Platform voor de Nederlandse (brede) sierteelt 

keten: voorwaarden scheppend voor de FSI 

doelstelling. 

• Ontstaan vanuit de behoefte van Nederlandse 

ketenpartijen aan meer overleg en regie op 

duurzaamheidsthema’s. 

• Ondersteunt de leden met de eigen doelstellingen.

• Leden zijn ketenpartners: branche verenigingen  

en hun achterban.

Ambitie is het stimuleren van het verder verduurza

men van de sierteeltsector en het versterken van de 

reputatie bij stakeholders: 

• Coördinerend.

• Bijdragen uitsluitend inkind (in natura). 

• Voorzitterschap, secretariaat en agendazetting 

onder regie van Royal FloraHolland.

LTO Glaskracht, de Vereniging van Groot

handelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) 

en Royal FloraHolland hebben in 2016 op 

initiatief van Royal FloraHolland het Platform 

Duurzame Sierteelt opgericht. 

Omschrijving

Milieu:
Platform
Duurzame Sierteelt

Doel

Doel van het platform is om als branche organisaties 

in de sierteelt effectiever samen te werken bij het 

verder verduurzamen van de sierteeltsector.

Doelen:

• Duurzaamheidbeleid.

• Stakeholderdialoog.

• Convenantaanpak.

Managementaanpak
Ketenregie voeren

Reikwijdte
Ketenpartners

Ketenduurzaamheid

Royal FloraHolland
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2020
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Topic Disclosure

Royal FloraHolland is initiatiefnemer en brengt dit 

convenant mede tot stand en stimuleert zo veel 

mogelijk partijen om samen met Royal FloraHolland 

het IMVOconvenant sierteeltsector te onder tekenen.

Omschrijving

De SER bepleit dat sectoren en bedrijven het 

initiatief nemen om internationale convenanten 

over MVO te sluiten met de overheid en maat

schappelijke organisaties. Daarmee ontstaat een 

nieuw instrument om risico’s op schendingen van 

mensenrechten en schade aan milieu in de keten 

substantieel aan te pakken.

Duurzaamheid in keten bevorderen door het in 

lijn brengen van de belangen van alle stakehol

ders en het IMVOconvenant in 2017 te tekenen. 

SDG15: Beschermen, herstellen  

en bevorderen van het duurzame 

gebruik van ecosystemen, duur

zaam beheren van bossen, tegen

gaan van woestijnvorming, tegengaan en 

terugdraaien van landdegradatie, en het verlies 

aan biodiversiteit een halt toeroepen. 

SDG16: Bevorderen van vreedzame 

en inclusieve samenlevingen met 

het oog op duurzame ontwikkeling, 

verzekeren van toegang tot justitie 

voor iedereen en creëren van doeltreffende, 

verantwoordelijke en inclusieve instellingen op 

elk niveau. 

SDG17: Versterken van de imple

mentatiemiddelen en vernieuwen 

van het mondiaal partnerschap  

voor duurzame ontwikkeling

Reikwijdte
Sociaal Economische 
Raad, Ketenpartners

Milieu:
Internationaal 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen 
convenant 
Sierteeltsector

Doel

Managementaanpak
Ketenregie voeren

Royal FloraHolland

Ketenduurzaamheid Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
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Ketenduurzaamheid

Het percentage gecertificeerde producten  

dat Royal FloraHolland veilt in 2018 verhogen.  

Bloemen: 70%, Tuinplanten: 75% en  

Potplanten: 90%.  

SDG16: Beschermen, herstellen en 

bevorderen van het duurzame gebruik 

van ecosystemen, duurzaam beheren 

van bossen, tegengaan van woestijn

vorming, tegengaan en terugdraaien van land

degradatie, en het verlies aan biodiversiteit een 

halt toeroepen.

Managementaanpak
Ketenregie voeren

Doel
Reikwijdte
Ketenpartners

Milieu:
MPS: Milieu 
Programma Sierteelt

MPS wil de kwaliteitsstandaard binnen de 

sector verhogen en ontwikkelt certificatie

schema’s en beheert certificaten. Daarmee 

raakt duurzaamheid steeds meer verweven in 

de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven. 

De standaarden zijn internationaal geaccep

teerd en leidend in de sector.  

Royal FloraHolland zit met twee leden in het 

bestuur.

Omschrijving

Topic Disclosure
Percentage MPS gecertificeerde producten

Bron: Wageningen Economic Research, CBS, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Plantion en Floridata. 

Target 2018 70% Target 2018 75% Target 2018 90%

Bloemen

66%

Tuinplanten

70%

Potplanten

87%

Strategie  
2020
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Duurzaamheid: Gewasbescherming 

Integrated Pest Management, waarbij het gebruik 

van milieubelastende bestrijdingsmiddelen voor 

het bestrijden van ongedierte tot een minimum 

wordt beperkt.

Milieu:
Integrated Pest 
Management

Managementaanpak
Voorlopersrol vervullen

Bevordering Integrated Pest Management  

en stimuleren van verantwoord gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt.

Topic Disclosure

In 2016 is een eerste inventarisatie en onderzoek 

uitgevoerd naar de tripbestrijding in de cyclamen

teelt door LTO Glaskracht Nederland samen met 

Royal FloraHolland.

Doel
Reikwijdte
Ketenpartners

Royal FloraHolland

Gewasbescherming

Omschrijving

Strategie  
2020
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Omschrijving

Gewasbescherming is het nemen van maatrege

len om de normale ontwikkeling van een gewas  

te waarborgen. Hierbij gaat het vaak om het 

bestrijden van niet gewenste plantengroei en het 

tegengaan van plantenziekten. Hierbij worden 

chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt 

die een negatief effect kunnen hebben op 

biodiversiteit, gezondheid en welzijn.

Reikwijdte
Ketenpartners

Managementaanpak
Voorlopersrol vervullen

Doel

Verbetering inzet gewasbeschermings middelen.

 SDG2: Einde maken aan honger, 

bereiken van voedselzekerheid en 

verbeterde voeding en het bevorde

ren van duurzame landbouw. 

SDG15: Beschermen, herstellen  

en bevorderen van het duurzame 

gebruik van ecosystemen, duur

zaam beheren van bossen, tegen

gaan van woestijnvorming, tegengaan en 

terugdraaien van landdegradatie, en het verlies 

aan biodiversiteit een halt toeroepen.

Royal FloraHolland

Milieu:
Terugdringen van het 
gebruik van chemische 
gewasbeschermings-
middelen

Gewasbescherming Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies
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Topic Disclosure

Initiatiefnemers MPS en Royal FloraHolland hebben 

gezamenlijk in samenwerking met de VGB MPSProduct

Proof ontwikkeld. De tool is ontwikkeld door een pilot te 

houden onder 50 kwekers en door de ontwikkeling te 

toetsen bij een referentiegroep bestaande uit stakeholders 

(klanten, eindklanten en andere belangenpartijen uit de 

sector). MPSProductProof is in november 2016 als product 

van MPS geïntroduceerd.

MPSProductProof is een transparantietool op  

het gebied van werkzame stoffen op product

niveau. Met behulp van het bijhouden van een 

actuele registratie (op het gebied van toepassing 

van gewasbeschermingsmiddelen) en een 

onafhankelijke monstername kunnen het toe

passen van en voorkomen van werkzame stoffen 

transparant gemaakt worden. Zo kan dus ook 

worden aangetoond dat bepaalde werkzame 

stoffen niet voorkomen en niet gebruikt zijn in  

de teelt.

Milieu:
Product Proof

Doel

• Product Proof bevorderen door hiervoor stan

daarden te ontwikkelen en pilots uit te voeren. 

• Doel voor 2017 is een pilot waaraan 100 produc

ten meedoen.

• Deelname van kwekers uit vier landen met  

buitenlands aanbod (pilot).

Reikwijdte
Ketenpartners

Managementaanpak
Voorlopersrol vervullen

Doel 2017:

100
(2016: 50 kwekers deden mee)

producten

Royal FloraHolland

Gewasbescherming

Omschrijving

Aanmelden
Onafhanke-

lijke monster-
afname

Minimaal 
MPS-C

Dag-
registratie

product

Strategie  
2020
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Milieu:
CO2 in de sector

Managementaanpak
Onderzoek, verbinding, 
ketenregie

Topic Disclosure

In 2014 is de Meerjarenafspraak Energietransitie  

Glastuinbouw 20142020 afgesloten tussen de 

glastuinbouwsector en de overheid. Hierin staat de 

totale CO
2
emissie centraal. De totale CO

2
emissie 

(inclusief verkoop elektriciteit) verminderde in 2014 tot 

5,7 Megaton (Mton), dit is 0,5 Mton onder het doel voor 

2020. De CO
2
emissie 2015 is gelijk aan 2014 na een 

sterke daling in de periode 20102014. Het aandeel 

duurzame energie nam met ruim 20% toe. Op de 

Nationale Klimaattop in oktober 2016 heeft een groep 

van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

overheden en onderzoeksinstellingen een overeen

komst getekend om gezamenlijk projecten te onder

zoeken om toe te werken naar een CO
2
 Smart Grid.  

Als eerste stap wordt gekeken naar uitbreiding van 

OCAP met een extra CO
2
 bron inclusief een seizoens

buffer voor levering aan de glastuinbouw.

Omschrijving

De Nederlandse glastuinbouw, waaronder  

de sierteeltsector, verbruikt een substantiele 

hoeveelheid energie. De sector wil daarom de 

CO
2
emissies en het gebruik van fossiele energie 

aanzienlijk terugbrengen.

Doel

De sierteeltsector draagt hieraan actief bij en zou 

zich kunnen ontwikkelen van energieverbruiker tot 

een potentiele energieleveraar. Royal FloraHolland 

draagt kennis over en stimuleert. 

SDG13: Ondernemen van urgente 

actie om klimaatverandering en  

de gevolgen ervan tegen te gaan.

Reikwijdte
Ketenpartners, LTO Glas
kracht, Ministerie van EZ

Doel 2020 totale CO2-emissie: 

6,2 Mton

Uitvoering Nationaal Energieakkoord

Uit de Nationale Energie Verkenning (NEV) bleek dat 

de glastuinbouwsector alle klimaat en energiedoelen 

voor 2020 haalt. De doelstellingen worden volgens de 

NEV gehaald dankzij het CO
2
 sectorsysteem, het 

programma Kas als Energiebron en het Energie 

Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG).

 
Bron: LTO Glaskracht Nederland

 

Energieverbruik  
in de keten

Strategie  
2020
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Topic Disclosure

Trias Westland gaat onderzoeken of er uit 

de Triasaardlaag op 4 kilometer diepte 

genoeg winbare warmte zit om een groot 

deel van de Westlandse warmtebehoefte  

in te vullen.

Warmtenetten, gekoppeld aan duurzame 

bronnen of (rest)warmte uit industriële 

processen, bieden een duurzaam alterna

tief voor de huidige traditionele praktijk van 

warmte uit aardgas.

Omschrijving

Royal FloraHolland bevordert het gebruik van 

duurzame grondstoffen en hulpbronnen in de 

keten. 

Milieu:
Geothermie

Reikwijdte
Ketenpartners Westland 
Infra en HVC 

Managementaanpak
Medeinitiatiefnemer  
en partner

Doel

Proefboring in juni 2017 om gegevens te verkrijgen 

over het potentieel van de warmtebron in de 

Triasgrondlaag. 

SDG13: Ondernemen van urgente actie 

om klimaatverandering en de gevolgen 

ervan tegen te gaan.

Potentieel voorzien in 

80%
warmtebehoefte 
door gebruik van 
aardwarmte

Royal FloraHolland

Energieverbruik  
in de keten

Strategie  
2020
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Social impact in Afrika

Dialoog aangaan met internationale aanvoerders 

over beleid met als specifieke aandachtspunten 

sexegelijkheid en eerlijke lonen. 

SDG1: Einde maken aan armoede 

overal, in alle vormen. 

SDG5: Bereiken van seksegelijkheid  

en zelfontplooiing/empowerment voor 

alle vrouwen en meisjes.

SDG8: Bevorderen van aanhoudende, 

inclusieve en duurzame economische 

groei, volledige en productieve 

werkgelegenheid en eerlijk werk voor 

iedereen.

In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van 

de Verenigde Naties (UN, United Nations) het 

document waarin de 17 Werelddoelen  ook wel 

Sustainable Development Goals genoemd  zijn 

opgenomen. Deze Werelddoelen moeten ervoor 

zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is 

om te leven. Voor iedereen. 

De 17 Werelddoelen zijn een routekaart voor  

een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld 

in 2030. 

Omschrijving

Sociaal:
Social impact  
in Afrika

Doel
Reikwijdte
Directie, ketenpartners

Managementaanpak
Voor de activiteiten die 
leden in ontwikkelings
landen uitvoeren beleid 
formuleren en dit actief 
uitdragen

Royal FloraHolland

Strategie  
2020
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Footprint  
sierteelt-luchtvaart

Bevorderen van duurzamer vervoer door vervoer 

per schip in plaats van vervoer per vliegtuig en de 

inzet van vrachtwagens met waterstofelektrische 

aandrijving.

Omschrijving

Milieu:
Footprint van de
sierteelt-luchtvaart 
en het sierteelt-
transport verbeteren

Doel

Nulmetingen, onderzoek en experimenten op dit 

vlak uitvoeren en resultaten actief in de keten delen 

en communiceren. Doel 2017 is het opstellen van 

scope 3. Dit zijn de indirecte emissies die worden 

veroorzaakt door activiteiten die door andere 

partijen in de keten worden uitgevoerd en emissies 

die eerder in de energieketen worden veroorzaakt.

Reikwijdte
Ketenpartners, 
vervoerders

Managementaanpak
Ketenregie voeren

Royal FloraHolland

Strategie  
2020
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Klant- en ledentevredenheid

De relatie tussen Royal FloraHolland en zijn achterban 

gebeurt door een doorlopend, verdiepend onderzoek 

naar de tevredenheid en het vertrouwen van leden en 

klanten. De klanttevredenheid van 29% is onvoldoende. 

Dit heeft met name met vertraging in de logistieke 

dienstverlening te maken en de mate waarin Royal 

FloraHolland helpt om bedrijfsdoelstellingen van klanten 

te realiseren. Vier op de tien klanten is bekend met de 

nieuwe koers van Royal FloraHolland en staat erachter. 

Klanten vinden het voornamelijk goed dat Royal 

FloraHolland een focus heeft en mee gaat met de 

veranderingen van deze tijd.

Omschrijving

Royal FloraHolland wil de mate van tevredenheid 

meten en feedback van klanten verweven in de 

bedrijfsvoering. 

Topic Disclosure

Economisch:
Bevorderen 
klanttevredenheid

Doel

Klanttevredenheid verder vergroten naar 44%  

in 2017. Versterking van de relatie met klanten  

door de kwaliteit en variëteit van het aanbod  

te verbeteren en snelheid van de logistieke  

afhandeling te optimaliseren.

Reikwijdte
Eigen bedrijfsvoering

Managementaanpak
Uitvoeren klanten
tevredenheidonderzoeken

Doelstelling 2017 

44%
Doelstelling 2016 

33%
Resultaat 2016

29%

Klanttevredenheid

Royal FloraHolland
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De ledentevredenheid van 51% is net voldoende met 

een norm van 50%. Er wordt een studie uitgevoerd naar 

aanpassing van de ledentarieven en financiering. 

Leden waren in Q3 ten opzichten van Q1 2016 iets  

meer tevreden over de hulp bij het realiseren van  

hun bedrijfsdoelstellingen. Leden zijn iets positiever 

geworden over de mate van zeggenschap dan in  

Q1 2016. Een derde van de ‘positieven’ vindt dat er 

voldoende inspraakmogelijkheden zijn. 

Zes op de tien vindt de mate van zeggenschap echter 

nog onvoldoende (onder kleine leden is dit zelfs zeven 

op de tien). De meest belangrijke onderwerpen om 

invloed op uit te oefenen zijn ‘de toekomst van Royal 

FloraHolland’ en ‘de tariefstructuur’. Met name op de 

tariefstructuur ervaart men nu onvoldoende invloed. 

Actieve leden ervaren wel dat ze meer invloed hebben 

op ‘de toekomst van Royal FloraHolland’ dan inactieve 

leden.

Omschrijving

Royal FloraHolland wil de mate van tevreden

heid meten en feedback van leden verweven 

in de bedrijfsvoering. 

Economisch:
Bevorderen
ledentevredenheid

Reikwijdte
Eigen bedrijfsvoering

Managementaanpak
Uitvoeren ledentevreden
heidonderzoeken

Doel

Ledentevredenheid vergroten naar 60% in 2017. 

Verbetering willen we onder andere bereiken door 

Coöperatie 2020 geheel in 2017 uit te voeren, waar

door we sneller zicht krijgen op wat ons bindt en 

wat de coöperatie biedt.

Doelstelling 2017 

60%
Doelstelling 2016 

50%
Resultaat 2016 

51%

Ledentevredenheid

Klant- en ledentevredenheid

Topic Disclosure

Royal FloraHolland
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Topic Disclosure

Met 65% blijft de betrokken en bevlogenheid achter 

op de doelstelling van 75%. De veranderingen die 

Royal FloraHolland doormaakt, zoals de aangekon

digde personeelsreductie, leveren onzekerheid op. 

Iedereen binnen de organisatie wordt gestimuleerd 

om bewust bezig te zijn met zijn of haar ontwikkeling 

en loopbaankansen voor de toekomst. Hieraan 

geven we invulling met onze Academy, het strategi

sche programma Samen Verbeteren en door het in 

2016 gerealiseerde Toekomstplein.

De mate van tevredenheid van medewerkers 

wordt gemeten in zogenaamde medewerkers 

te  vredenheidsonderzoeken. Op basis van de 

uitkomsten van deze onderzoeken kan het 

HRMbeleid worden aangepast. 

Omschrijving

Sociaal:
Bevorderen 
medewerkers-
tevredenheid

Doel
Reikwijdte
Eigen bedrijfsvoering, 
HRM

Managementaanpak
Metingen uitvoeren 
en evalueren

Engagement: betrokken en bevlogenheid in 2017 

verder laten toenemen naar 70%. 

Doelstelling 2017 

70%
Doelstelling 2016 

75%
Resultaat 2016 

65%

Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid

Royal FloraHolland

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening
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DuurzaamheidTransport

FLOW streeft naar het cocreëren van waarde in de 

gehele sierteeltketen met als uitgangspunt dat 

disruptie de nieuwe vorm van zaken doen is. In 2016 

hebben we de fundering gelegd voor het jaar 2017.  

De trends en ontwikkelingen die op onze sector 

afkomen zijn in beeld gebracht, geanalyseerd en de 

impact hiervan is bepaald. Verschillende analyses op 

kweker, klant, logistiek dienstverleners en consument

niveau zijn uitgevoerd. 

Er zijn ruim 80 interviews gehouden bij ketenpartijen  

in binnen en buitenland. Zo hebben we samen inzicht 

gekregen in waar de logistieke kosten écht zitten en 

waar de logistieke uitdagingen zich bevinden. 

Milieu:
Terugdringen 
aantal transport-  
bewegingen 

Het internationale programma FLOW staat voor 

samenwerken en het creëren van synergie in de 

hele sierteeltketen. Doel is de huidige en toekom

stige logistieke stromen voor bloemen en planten 

efficiënt en effectief in te richten, van productie  

tot de achterdeur van de bij Royal FloraHolland 

geregistreerde klanten.

Topic Disclosure

Reikwijdte
Ketenpartners

Managementaanpak
Ketenregie voeren

Doel

Onze concrete doelstelling is om de marges voor  

onze ketenpartners te vergroten en om 15 procent 

kosten te besparen in de keten. In 2017 vertalen we 

samen met deze partners de keteninzichten naar 

realiseerbare plannen. Immers, een goed ingerichte 

logistieke keten ondersteunt leden en hun klanten  

in het succesvol zakendoen op een markt die steeds 

virtueler wordt. Hiermee zullen wij de concurrentie

kracht van de sector duurzaam versterken.

Doel 2020

15%
kostenbesparing  
voor de keten

Omschrijving

Royal FloraHolland

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening
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Sociaal:
Aantal 
bedrijfsongevallen

Managementaanpak
Veiligheidsplannen 
monitoren en resultaten 
meten

Topic Disclosure

In 2016 is de opvolging van ongevallen verbeterd. 

Waar in 2015 alleen een ongevalsanalyse werd 

gedaan bij de ongevallen met verzuim, is deze 

ongevalsanalyse in 2016 ook gedaan bij ongevallen 

zonder verzuim. In 2016 is er bij 79 medewerkers of 

ingeleende uitzendkrachten een bedrijfsongeval met 

minimaal 1 dag verzuim geconstateerd.  

In 2016 zijn er RisicoInventarisaties en Evaluaties 

(RI&E’s) geactualiseerd en zijn de bijbehorende 

plannen van aanpak bijgewerkt. Eind 2016 is gestart 

met het uitvoeren van een Veiligheidsscan, waarbij op 

een afdeling wordt gekeken naar de beheersing van 

de veiligheidsrisico’s. Dit wordt in 2017 verder uitge

rold. In 2016 is gestart met het opbouwen en invullen 

van een zorgsysteem voor Arbo, Milieu en Veiligheid, 

met als doel het verbeteren van de beheersing en 

borging van risico’s op het gebied van Arbo, Milieu en 

Veiligheid.

Omschrijving

Terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen  

(gemeten in de Ongevallen Frequentie Index,  

de IFindex).

Doel

Vanaf 2017 worden ook bijna ongevallen geanaly

seerd om nog meer inzage te krijgen in het soort 

ongevallen en de oorzaken ten einde de oorzaken 

beter weg te kunnen nemen en daarmee ongeval

len beter voorkomen kunnen worden. Het verzuim

percentage 2016 vindt de directie van Royal 

FloraHolland te hoog en daarom zal de aanpak  

in 2017 worden geïntensiveerd met als doel het 

ziekteverzuim te verlagen.

Reikwijdte
Eigen bedrijfsvoering en 
HRM

Ziekteverzuim 

5,3% 
(2015: 5,3%) 

IF Ongevallen frequentie*
 

22,6 
Norm 15,0

(2015: 17,9, norm: 16,0) ↑
* Ongevallenfrequentie van Operations.

Veiligheid

Royal FloraHolland

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening
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Veiligheid: ongevallen-
frequentie (per locatie)
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Terugdringen water-
en energiegebruik

Milieu:
Verbeteren water-  
en energiegebruik

Omschrijving

Zonder gebruik van gas, brandstof, stroom en 

water is het voor Royal FloraHolland onmoge

lijk om zijn kernactiviteiten goed uit te voeren. 

Het MVObeleid voorziet in het terugdringen 

en verbeteren van het gebruik hiervan.

Doel
Reikwijdte
Eigen bedrijfsvoering 
scope 1 en scope 2

Managementaanpak
Eigen bedrijfsvoering 
verbeteren inzake scope 1 
en scope 2

• Nulmeting (zie pagina 75) en op basis daarvan 

verbeteren scope 1 en scope 2. 

• Scope 1 en 2 verbruik: directe CO2uitstoot, 

veroorzaakt door eigen bronnen binnen de 

organisatie, gebouwen en productieproces, incl 

verbruikte elektriciteit, gas, drinkwatergebruik, 

zakelijke autokilometers, zakelijke vliegkilometers.

• Kostenbatenanalyse opstellen om in 2020 

klimaatneutraal te presteren. 

SDG13: Ondernemen van urgente 

actie om klimaatverandering en de 

gevolgen ervan tegen te gaan.

CO2-uitstoot scope 1 en 2 (kg)*

60.634.112
↓2,8% (2015)

*  Berekening op basis van Methode Klimaatplein. Het doorberekende 
stroomverbruik aan huurders is hierin niet meegenomen, omdat 
Royal FloraHolland niet verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering 
van zijn huurders.

CO2-uitstoot per fte (kg)

25.487
↓0,4% (2015)

CO2-uitstoot per stuks
aangevoerd via klok (kg)

0,01
0,0% (2015)

Royal FloraHolland

Topic Disclosure
Relatief aandeel in scope 1 en 2

Grijze stroom
63,14%

Vliegreizen
1,05%

Grijs gas
33,08%

Water
0,18%

Personenauto’s
2,55%

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening
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Royal FloraHolland

Terugdringen water-
en energiegebruik
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812.907
Diesel personenauto's
(kg CO

2
uitstoot)

↑20,5% (2015)

732.331
Benzine personenauto's  
(kg CO

2
uitstoot)

↓21,2% (2015)

636.500
Vliegreiskilometers 
(kg CO

2
uitstoot)

↑46,2% (2015)

38.284.706 20.058.770 108.898
Grijze stroom
(kg CO

2
uitstoot)*

↓3,0% (2015)

Grijs gas
(kg CO

2
uitstoot)

↓3,3% (2015)

Water
(kg CO

2
uitstoot) 

↑2,5% (2015)
*  Berekening op basis van Methode Klimaatplein. Het doorberekende 
stroomverbruik aan huurders is hierin niet meegenomen, omdat 
Royal FloraHolland niet verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering 
van zijn huurders.

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies
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Royal FloraHolland

116.017 10.629.979 365.430
Totale elektriciteits
verbruik (MWh)
  
0,0% (2015)

Gasverbruik 
(m3)

↑2,3% (2015)

Waterverbruik
(m3)

↑7,4% (2015)

382.070
Afvalwaterlozing  
op riolering (m3)
↑22,6% (2015)

4.830
Vervuilingseenheden 
(v.e.)
↓7,6% (2015)

79.114
Elektriciteits 
verbruik  
RFHbedijf* (MWh)

↑1,6% (2015)

*   Waarvan 6.239.097 kWh Nederlandse 
groene stroom.

301.134
Elektraopwek, 
zonnepanelen  
+ NSA’s (kWh)

↑88,1% (2015)

36.903
Elektriciteitsverbruik 
huurders (MWh)

↓3,2% (2015)
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Transportverpakkingen

Milieu:
Optimale 
transportverpakking 

Omschrijving

Een optimale transportverpakking is essentieel om 

de bloemen en planten op een goede en efficiënte 

manier bij de consument te krijgen. Dit vereist een 

hoge mate van standaardisatie. Het aantal 

producenten (kwekers) en handelaren/exporteurs  

is immers groot. De verpakkingsstandaarden  

in de keten bepalen wij samen met de leden en  

de klanten. 

Royal FloraHolland stimuleert het gebruik van deze 

gestandaardiseerde transportverpakkingen met 

beleid. De verduurzamingsthema’s staan in ieder 

geval hierbij centraal.

Reikwijdte
Eigen bedrijfsvoering, 
ketenregie

Managementaanpak
Ketenregie voeren

Re-duce
Voorkomen van verspilling van materialen  

en zuiniger gebruik van grondstoffen

Re-use
Verhoging van het percentage hergebruik  

in verpakkingsmaterialen 

Re-cycle
Terugwinnen van verpakkingsmateriaal 

Re-new
Inzetten van nieuwe (biobased) materialen  

met lagere milieudruk

Royal FloraHolland

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies
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Ook in 2016 blijven de gestandaardiseerde transport

verpakkingen van Royal FloraHolland een belangrijke 

randvoorwaarden voor een optimale logistieke keten. 

Het gebruik van de meermalige bloemenfusten blijft 

dominant in de aanvoerketen tot aan de bloemen

winkel. Het gebruik van meermalig plantenfust laat 

sinds enkele jaren een neerwaartse trend zien die 

zich ook in 2016 heeft doorgezet. Op het gebied  

van verpakkingen is het afgelopen jaar nog meer 

aandacht gekomen voor het verder verduurzamen 

van het gebruik van sierteeltverpakkingen. Royal 

FloraHolland biedt een breed assortiment aan 

transportverpakkingen aan zodat iedere keten  

de meest optimale verpakkingsvorm kan kiezen.

Om bedrijven te helpen om vanuit duurzaamheid  

ook de juiste keuzes te maken is een onderzoek 

gestart waarin de verschillende verpakkingen qua 

milieu impact met elkaar vergeleken worden.  

Dit geeft handvatten om vast te stellen wat het 

verbeterpotentieel is binnen de verpakkingsgroepen 

op gebied van duurzaamheid. Voor 2017 zal  

dit een belangrijk speerpunt zijn. Tevens is Royal  

FloraHolland meerdere haalbaarheidsonderzoeken 

gestart naar verpakkingsoplossingen die (in  

potentie) een substantiële verbetering kunnen 

generen in de supply chain. Dit met het doel om de 

sierteeltketen verder te optimaliseren, verspilling 

tegen te gaan en ketenkosten te verlagen. 

Topic Disclosure

Milieu:
Optimale 
transportverpakking 

Doel

Meest efficiënte en duurzame verpakking aan leden  

en klanten aanbevelen en leveren.

• Normpack

 Voortzetten monomateriaal beleid.

  Optimaliseren ontwerp: o.a. gewichtsreducerende 

maatregelen.

• Een/meermalig

   Onderzoek milieuimpact een t.o.v. meermalig  

en verbetermogelijkheden.

• Eenmalig

  Inzichtelijk maken recyclestromen (met name 

Normpack).

 Optimaliseren gebruik FSCpapier.

• Meermalig

  Onderzoek gebruik meermalige plantentrays.

• Royal FloraHolland streeft ernaar dat alle  

verpakkingen onderdeel worden van de Circulaire 

Economie. 

• Hoogst Haalbare Doelen uit Brancheverduur

zamingsplan t/m 2017. 

• Deelname Brancheverduurzamingsplannen  

en Hoogst Haalbare Doelen 20182022. 

• De ambitie van Royal FloraHolland is om samen met 

maatschappelijke partners in 2030 een doelstelling 

te realiseren van 50% minder gebruik van primaire 

grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). 

Doelstelling 2030: 

50%  minder gebruik  
primaire grondstoffen

Transportverpakkingen Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies
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Royal FloraHolland besteedt aandacht aan het 

gescheiden afvoeren van afval. In 2016 scheidden 

we in totaal 35.853 ton afval (2015: 35.727 ton).  

Het recyclingspercentage in 2016 was 80%.  

In 2015 was dit 81%.

Milieu:
Verbetering 
afvalstromen door 
afval scheiding en  
inrichting van  
milieu-eilanden  
op alle Royal  
FloraHolland-locaties

Omschrijving

Op alle locaties van Royal FloraHolland  

zijn meerdere milieueilanden waar klanten 

kosteloos of tegen geringe vergoeding verpak

kingsafval kunnen inleveren. Deze afvalstromen 

sorteren we op locatie, persen we in balen en 

voeren we bedrijfsmatig af. Deze afvalstromen 

krijgen voor een hoog percentage een nieuw 

leven.

Topic Disclosure

Doel

Gebruik milieueilanden stimuleren en percentage 

afval dat tot tweede leven wordt gebracht meten. 

Na nulmeting hier later een doelstelling voor 

formuleren. Royal FloraHolland streeft naar zero 

waste in 2020. Recyclingspercentage naar boven 

de 85% brengen in 2018.

Reikwijdte
Eigen bedrijfsvoering

Managementaanpak
Eigen bedrijfsvoering 
verbeteren

Royal FloraHolland

35.853 ton

↑0,4% (2015)

Afval Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening
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Overig afval

↑110,6% (2015)

870 ton

Organisch afval
↑0,2% (2015)

12.543 ton

Ongesorteerd afval
↑0,8% (2015)

8.921 ton

19.495 ton

Karton
↓1,0% (2015)

Kunststofafval
↓3,5% (2015)

2.986 ton

Scheidingspercentage

↓1,1% (2015)

80%
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Milieu:
Verbetering afvalstromen

Afval

Royal FloraHolland
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Omschrijving

We hebben een visie ontwikkeld rondom ons 

afvalmanagement. Deze visie hebben wij samen 

met experts uit de markt opgesteld met als 

uiteindelijke doel een situatie waarin geen sprake 

meer is van restafvalstromen, zodat onze afval

stromen grondstoffenstromen worden en dat  

wij van kosten naar opbrengsten gaan. 

Milieu:
Afvaltender 
zero waste

Topic Disclosure

In 2016 is het integrale afvalmanagement van Royal 

FloraHolland als perceel op de markt gezet op basis 

van de BVPmethodiek (best value procurement). 

Dit is een bewezen methodiek om tot een doel

matige samenwerking te komen met een prestatie

gerichte contractpartij die Royal FloraHolland in 

staat stelt zijn doelstellingen te behalen. 

Reikwijdte
Eigen bedrijfsvoering

Managementaanpak
Outsourcen via tender

Onze ambitie is om uiteindelijk geen reststromen 

meer te hebben. Dit realiseren wij samen met leden, 

klanten en andere (keten)partners. Wij gaan dingen 

niet beter maar anders doen. Zero waste per 2020.

Doel

Afval

Royal FloraHolland

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
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De Groene Agenda

Actieplan / status Reikwijdte Doel

De hoofddoelstelling van het meerjarig 

Topsectorprogramma De Groene 

Agenda is de ontwikkeling van 

innovatieve en in de praktijk goed 

hanteerbare groenconcepten gericht 

op het groen in en om de gebouwde 

omgeving. Hierbij worden, uitgaande 

van de positieve effecten van groen  

op gezondheid en welbevinden, nieuwe 

verdienmogelijkheden voor de sector 

gecreëerd. Royal FloraHolland heeft 

een leidende en een faciliterende rol  

in dit programma en brengt onder

nemers in de groensector en kennisin

stellingen bijeen en ondersteunt hen 

bij de ontwikkeling van de groencon

cepten en verdienmodellen.

Ketenpartners. Status 2016
In 2016 is gewerkt aan drie (sub)doelen:

1. Bevorderen van de innovatie en versterken van de concurrentiepositie  

van de groene sector door bijeenkomsten met ondernemers. 

2. Beter benutten van de positieve effecten van groen in en om  

de gebouwde omgeving op de gezondheid en het welbevinden van  

de mensen die er wonen, leren en werken (de thema’s van De Groene Agenda). 

3. Het genereren van nieuwe (fundamentele) kennis over de wijze  

waarop groen invloed heeft op gezondheid en welbevinden.

Ambities voor 2017
• Formuleren van concepten met telers en bijbehorende business cases.

• Afronding eerste vijf factsheets over groen.

• Kennis over planten en hun impact meer toegankelijk maken in samenwerking 

met Let it Grow.

• In 2017 werken we, naast het koepelprogramma De Groene Agenda  

aan acht TKIprojecten (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) die kennis 

generen over de positieve impact van groen op de gezondheid  

van mensen en de gebouwde omgeving.

Managementaanpak

Ketenregie.

Royal FloraHolland

Duurzaamheid: 
Niet-materiële topics

Strategie  
2020
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Opleiding & training Verzuimreductie

Actieplan / status Reikwijdte Actieplan / status Reikwijdte

Royal FloraHolland wil investeren in 

zijn medewerkers in de vorm van 

opleidingen, cursussen en trainingen 

en het bijspijkeren van kennis rondom 

nieuwe ontwikkelingen.

Eigen bedrijfsvoering en HRM. Royal FloraHolland wenst het 

verzuim terug te dringen en  

een gezonde en stimulerende 

werkomgeving voor zijn medewer

kers tot stand te brengen.

Eigen bedrijfsvoering en HRM.

Doel Managementaanpak Doel Managementaanpak

Opleidingsbudget verruimen tot  

€ 3.085.000 in 2017. Inrichting Royal 

FloraHolland Academy en  

Toekomstplein.

Opstellen opleidingsbeleid  

en budget.

Verzuimpercentage terugbrengen 

naar < 4,5% in 2018.

Verzuimplannen monitoren, verbete

ren fysieke en mentale inzetbaarheid 

van medewerkers.

Royal FloraHolland

Duurzaamheid: 
Niet-materiële topics

Strategie  
2020
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Crisismanagement en risicobeheersing

Topic disclosure: Veiligheidsregels

Eind 2015 zijn de veiligheidsregels vastgesteld, in 2016 zijn deze 

geïmplementeerd, o.a. in de voorschriften voor bouw en verbouw, in  

de contracten met uitzendbureaus, door het verbeteren van het dragen 

van veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Via communicatie zijn  

de veiligheidsregels ook zichtbaar geuit en door posters is aandacht 

gericht op specifieke thema’s van de veiligheidsregels, zoals verkeer  

en het dragen van veiligheidskleding, veiligheidsschoenen en gehoor

bescherming. 

Topic disclosure: Brandveiligheid 

Vanuit het masterplan brandveiligheid zijn er op de locaties Aalsmeer  

en Naaldwijk grote verbeteringen gerealiseerd. Zo is in Naaldwijk een 

zeer omvangrijke en complexe brandscheiding tot stand gebracht. 

In Aalsmeer is vooral gewerkt aan het uitbreiden van de sprinkler

installaties (er is in 2016 circa 60.000 m2 aanvullend voorzien van een 

sprinklerinstallatie). In 2017 wordt dit project voortgezet, waarbij ook  

de nieuwe sprinklerwatervoorziening in gebruik wordt genomen.

Topic disclosure: Crisismanagement

In 2016 heeft het concern crisismanagementteam een grootschalige 

oefening gehouden, waarbij er een crisis werd gesimuleerd. Tevens zijn de 

verbeterpunten uit de lokale crisisoefeningen van 2015 opgepakt en is het 

concerncrisismanagementplan geactualiseerd.

Topic disclosure: Audits

In 2016 is voor de locaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg een interne 

audit gedaan naar de naleving van de milieuwetgeving en Brandveilig

heidsinstallaties. Er is onder andere gekeken naar de naleving van de 

legionella beheersplannen. Verder heeft er een audit plaatsgevonden naar 

het Veiligheidsbeheersysteem (VBS) van de ammoniak koelinstallatie in 

Naaldwijk. 

Daarnaast zijn op alle locaties audits gedaan door de lokale omgevings

dienst. Uit de verschillende audits zijn een aantal verbeterpunten naar 

voren gekomen die worden opgepakt. Deze verbeterpunten doen geen 

afbreuk aan de fysieke veiligheid op de locatie, maar liggen vooral op  

het vlak van aantoonbaarheid en inzichtelijkheid van gegevens.

Royal FloraHolland

Duurzaamheid: 
Niet-materiële topics
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Social Return MVO in beloningsbeleid 
laten terugkomen

Actieplan / status Reikwijdte Actieplan / status Reikwijdte

Social Return houdt in dat Royal 

FloraHolland afspraken maakt met 

partners met als doel een bijdrage 

te leveren aan het vergroten van de 

arbeidsparticipatie van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eigen bedrijfsvoering en HR. MVOprestaties van Royal 

FloraHolland deel laten 

uitmaken van het belonings 

beleid van Royal FloraHolland.

Raad van Commissarissen, 

Directie Royal FloraHolland. 

Doel Managementaanpak Doel Managementaanpak

Discussie over te voeren beleid. Beleid formuleren. Discussie in 2017. Mogelijke aanpassing belonings

beleid.
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Let it Grow

Actieplan / status Reikwijdte Doel

Royal FloraHolland ontwikkelde in 

2015 Let it Grow, een innovatie 

initiatief voor de sector. Het biedt 

‘innovators’ (voorlopers) een platform 

met als doel waarde toe te voegen aan 

het (stads)leven. Let it Grow richt zich 

op nieuwe markten en doelgroepen 

(voorhoede en early adaptors), zowel 

consumenten als ondernemers, die 

met bloemen en planten stedelijke 

gebieden wereldwijd mooier en 

gezonder maken. 

Ketenpartners. Doelstellingen 2017
• Het activeren van een happy, healthy city life middels story telling 

via de website, social media, print, pr en community building.

• Meer startups aanmoedigen en ondersteunen.

• Kennis over bloemen en planten en hun impact toegankelijker 

maken.

• Het Let it Grow label verder ontwikkelen met partijen in en buiten 

de sector.

Managementaanpak

Ketenregie en ketenstimulatie.
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Good Governance

Actieplan / status Reikwijdte Doel

Royal FloraHolland is een coöperatie. 

De directie leidt het bedrijf.  

De Raad van Commissarissen houdt 

toezicht op het beleid van de directie 

en op de algemene gang van zaken  

bij Royal FloraHolland. De Algemene 

Ledenvergadering (ALV) is het hoogste 

besluitvormende orgaan. 

Raad van Commissarissen, 

Directie Royal FloraHolland, 

adviesorganen en ALV. 

Een efficiënte en effectieve realisatie van strategie en beleidsdoelstellingen.

Om onze doelen in 2017 te realiseren, zijn in 2016 aanpassingen in  

het MT Royal FloraHolland, de organisatiestructuur en de besturing 

doorgevoerd. Een nieuwe inrichting van het MT Royal FloraHolland zorgt 

voor een effectievere aansturing. De nieuwe besturing is ingericht om de 

strategieimplementatie te versnellen en te bewaken. Duurzaamheid 

maakt hier deel van uit.

Managementaanpak

Inrichten en handhaven 

 juridische governancestructuur.
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Maatschappelijke bijdrage

Actieplan / status Reikwijdte

Dit doen we onder andere door onze leden te stimuleren in de zoektocht naar duurzamere en betere produc

ten en ondernemerschap. Royal FloraHolland is dan ook sponsor van de Tuinbouwondernemersprijs, de Glazen 

Tulp en de International Grower of the Year Award, verschillende bloemencorso’s en het jaarlijkse tuinbouw

evenement ‘Kom in de Kas’. Bovendien is sinds vijf jaar een miniatuurversie van de bloemenveiling te zien in 

Madurodam.

Royal FloraHolland heeft een uitgebalanceerde keuze gemaakt voor een aantal sponsorevenementen en 

ondersteunt onder meer Ride for the Roses (KWF Kankerbestrijding), De Pre Ride voor de Ride of the Roses 

(idem) en De Roparun (de langste estafetteloop ter wereld  530 km  waarvan de opbrengst wordt gebruikt 

om het leven van kankerpatiënten en hun familie leefbaarder te maken).

Raad van Commissarissen en Directie 

Royal FloraHolland in samenwerking  

met goededoelenorganisaties.

Managementaanpak

Priorisering.

Doel

Nadere discussie in het kader van  

verdere priorisering.
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Code of Conduct

Actieplan / status Reikwijdte Doel

De Code of Conduct dient als richtlijn 

voor de omgangsnormen tussen Royal 

FloraHolland en al onze klanten, leden, 

zakenpartners en leveranciers. 

Bedrijfsethiek en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen spelen 

hierbij een belangrijke rol. 

Afdeling Procurement en 

leveranciers.

In 2020 zit MVO in het DNA van Procurement en is geborgd in de 

inkoopprocessen en contracten waar Procurement een rol in heeft 

gespeeld:

• Duurzaamheid is een standaardcriterium in de inkoopbeslissings

matrix bij elk tendertraject.

• Bij marktverkenningen heeft Inkoop vooral oog voor die partijen  

en oplossingen die uitgaan van circulariteit.

• Procurement kijkt daar waar mogelijk naar de TCU (Total Costs  

of Usage) in plaats van de TCO (Total Costs of Ownership).

• Procurement heeft de expertise en kennis om de Business mee  

te nemen in nieuwe businessmodellen en kan de meerwaarde van 

duurzame oplossingen vertalen in termen waar ook de business 

de voordelen van ziet.

• Procurement zal sturen op het gebruik van goederen en diensten 

en minder op het bezit van goederen.

Managementaanpak

Opstellen Code of Conduct.
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Stolk Brothers is een familiebedrijf uit Bergschenhoek dat pot- 

anthurium teelt. Pieter Stolk vormt samen met broer David de  

vierde generatie leiding van het bedrijf. 

De kwekerij werkt bijna uitsluitend met biologische middelen. Al in de jaren 

negentig startte het bedrijf met biologische bestrijders, mede omdat vader Kees 

eczeemklachten kreeg door de chemische middelen. ‘Onze vader Kees en zijn 

broer Piet waren destijds echte pioniers.’ Stolk Brothers was daardoor een van 

de eerste bedrijven in Nederland die het MPSlabel kreeg. ‘De overtuiging om 

duurzaam te werken komt voort uit de gedachte dat we zorgvuldig moeten om 

gaan met de schepping en met elkaar.’

Bij Stolk Brothers werken ze met een breed scala aan biologische bestrijders 

tegen trips en luis. Daarnaast zorgt het bedrijf door middel van biostimulanten 

dat het bodemleven in de pot verbetert waardoor de kwaliteit van de pot 

anthurium uiteindelijk beter wordt en beter groeit. In 2017 streeft Stolk Brothers 

ernaar om helemaal biologisch te werken. ‘Doordat we al jaren terug steeds 

meer de nadruk gelegd hebben op het werken met biologische bestrijders, 

hebben wij geen last van alle bovenwettelijke lijstjes.’

‘Door innovatief en  
biologisch te bestrijden  
zijn wij voorbereid op  
de toekomst’

Pieter Stolk,
Stolk Brothers

Royal FloraHolland

Interview
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Statutaire directie
Lucas Vos (8 augustus 1967), 

Nederlandse natio naliteit, CEO per 1 januari 2014.

Nevenfuncties:

 Lid van de Amsterdam Economic Board.

 Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis.

  Lid raad van bestuur Stichting Fonds Cooperatieve 

Bloemenveiling.

  Lid raad van bestuur Stichting Herstructurering  

en Ontwikkeling Tuinbouwsector.

  Lid raad van bestuur Vereniging van Bloemen

veilingen in Nederland.

Steven van Schilfgaarde (25 augustus 1964),  

Nederlandse nationaliteit, CFO per 17 mei 2016.

Nevenfunctie:

 Commissaris bij LeasePlan Corporation NV.

De structuur van Royal FloraHolland
De directie leidt het bedrijf en bestaat uit de CEO en 

de CFO. Samen met de leiders van de belangrijkste  

bedrijfsfuncties vormen zij het Royal FloraHolland 

managementteam. De raad van commissarissen  

ziet actief toe op het handelen van de directie.  

De alge mene ledenvergadering (ALV) is het hoogste 

besluit vormende orgaan van de coöperatie. 

Royal FloraHolland kent een uitgebreide overlegstruc

tuur met Adviesraden, Royal FloraHolland Product

commissies (FPC’s), Regio Adviescommissies (RAC’s) 

en het Klantenplatform. Leden kunnen hun individuele 

zaken rechtstreeks indienen bij de desbetreffende 

afdelingen in het bedrijf. We zorgen daarmee voor  

een breed draagvlak onder de leden van de coöpera

tie. In de sectie Corporate Governance vindt u een 

verdere toelichting op de werking van deze structuur.

Statutaire directie 
en structuur

Royal FloraHolland

Directieverslag
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Samenstelling directie en managementteam  

Royal FloraHolland

Zittend van links naar rechts

Gerhard van der Bijl, Chief Digital Officer (CDO)

Lucas Vos, Chief Executive Officer (CEO)

Steven van Schilfgaarde, Chief Financial Officer (CFO)

Staand van links naar rechts

Anja de Bree, Chief Human Resources Officer (CHRO)

Servaas van der Ven, Chief Commercial Officer (CCO)

Marcel Claessen, Chief Operating Officer (COO)

Directieverslag
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Adviesraad 
Bloemen

Op de bank van links 
naar rechts 
Fred van Schagen
Peter Smak 
Jan Mantel 

Op de leuning van  
de bank 
Wim Brouwer
Marcel van Tol
Martien Middelburg
Paul Koenraadt 
Rick Tesselaar

Achter de bank van  
links naar rechts 
Uri Bruck 
Martin Zwinkels 
Jaap Evers 
Herman de Jong
Simon van der Burg
Marco Mol
Evert van Helvoort 
Wouter Duijvesteijn 
Pieter Kolk
Leo van Holstein 
André Zuidgeest

Op de trap van onder 
naar boven 
Erik van Paassen 
Ronald Olsthoorn 
Carlo Elia

Niet op de foto
Remco van der Arend
Rob van Haaster
Yidnekachew Ayele 
Habteyes
JaapJan Kuyvenhoven
Marcel van de Lugt
Peter van de Pol
Bernard Zuidgeest

Royal FloraHolland

Directieverslag
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Adviesraad 
Planten

Op de bank 
van links naar rechts
Sjaak Buijs
Steef de Lange
Maarten van der Hoorn

Achter de bank 
van links naar rechts
Fred Bunnik
Tom van der Houwen
Peter Varekamp
Fred van Luijk
Walter Zuijderwijk
Arnoud van der Knaap
Wim Koolhaas
Bert Schouten
Frans van den Bos
Bram Bernhard
Rick van Woudenberg
Robin van Dijk
Ewoud Meeuwissen
Emiel Barendse
Goos Hofland

Op de trap
van links naar rechts
Robin van der Knaap
Niels de Groot 
Servaas van der Ven

Niet op de foto
Leon Ammerlaan
Gerard van Langen
Ben Olsthoorn
Ed Stofbergen
Corstiaan Stolk

Royal FloraHolland

Directieverslag
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Royal FloraHolland

Directieverslag
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• In 2016 kwamen de Adviesraden Bloemen  

en Planten diverse keren bijeen. 

• Onderwerpen die de revue passeerden, zijn:

• Het 2020programma Coöperatie 2020. In een 

24uursessie hebben de adviesraadleden, 

geïnspireerd door externe sprekers, beelden 

gevormd van de coöperatie van de toekomst.

• De herinrichting van het vastgoed van Royal 

FloraHolland Aalsmeer, waarover in de ALV  

van juni positief is besloten.

• Het 2020programma Consumer. ‘Meer consu

menten, die meer uitgeven aan bloemen en 

planten’. De deelnemers vormden een beeld  

van de marketing van sierteeltproducten. 

• De financiering van de coöperatie is aangepast  

aan de huidige tijd. Daarover is met de adviesraden 

intensief van gedachten gewisseld. Na instemming 

in de ALV zijn de statuten afgelopen jaar hiervoor 

gewijzigd. 

• Het Nieuwe Veilen is verschillende keren besproken 

door de adviesraden. Beeldvormend en oordeels

vormend. Hoe gaat het veilen er in de toekomst 

uitzien? En welke logistieke consequenties heeft 

dat? Het landelijk virtueel veilen wordt in 2017 

verder uitgerold. En over het ‘vandaag voor morgen’ 

systeem is stevig gediscussieerd. Daar wordt nog 

nader onderzoek naar gedaan.

• FloraMondo 2.0. Een 24/7 digitaal transactie

platform voor de wereldwijde handel in sierteelt

producten dat er gaat komen in 2017.

Toelichting Adviesraden 
Bloemen en Planten 
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‘Bovenwettelijke eisen  
kunnen tot 
concurrentievoordeel  
leiden’

Stichting Natuur en Milieu is één van de stakeholders waar Royal 

FloraHolland mee om tafel zit om over duurzaamheid te praten. 

Jelmer Vierstra: ‘Het doel hiervan is om samen duurzaamheid in de sector te 

bevorderen. Je merkt dat retailers de maatschappelijke vraag naar steeds 

duurzamer productie elk op hun eigen manier invullen. Hierdoor ontstaat een 

grote diversiteit aan lijstjes en dat maakt het niet makkelijker. Het is van belang 

voor Royal FloraHolland en haar leden om samen met ons en andere ngo’s hier 

een proactievere rol op te nemen zodat we een en ander kunnen stroomlijnen.’ 

Jelmer merkt nuchter op dat kwekers eigenlijk blij moeten zijn dat verduur

zaming momenteel via de markt loopt en niet via de overheid. ‘Doordat de 

markt het eist geldt het uiteindelijk voor alle, ook de internationale, leveranciers.  

Zo kunnen kwekers van duurzaamheid een concurrentievoordeel maken.’ 

Jelmer Vierstra, 
programmaleider Stichting 
Natuur en Milieu verduur-
zaming voedselproductie 

Royal FloraHolland

Interview
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Klantenplatform

Op de bank, van links naar rechts
Wiebe van der Veen (Flower Trade Consult)
Martijn van Noort (Verdel)
IJsbrand Guijt (Dingeman Hoek)
Harry Brockhoff (Dutch Flower Groep)

Op de trap, van links naar rechts
Hendrico de Brabander (Noviflora)
Cees Heemskerk (W. Heemskerk & Zn)
Floris Olthof (Royal FloraHolland)
Lucas Vos (Royal FloraHolland)
Marcel Claessen (Royal FloraHolland)
Bob Moria (Waterdrinker)
Servaas van der Ven (Royal FloraHolland)
Cees van der Meij (Royal Lemkes)

Achter de bank, van links naar rechts
Frank de Roo (Floréac)
Robert Roodenburg (VGB)
Frank Koenen (FleuraMetz)
Richard Koenen (Piet van Dam)
Marco Maasse (VBW)
Steven van Schilfgaarde (Royal FloraHolland)
 
Op de foto ontbreken
Marius Dekker (De Gooijer International)
Rick van der Eijk (E. den Dekker)
Frits Jilderda (Jilderda)
Hans van der Plas (van der Plas)
GertJan Schoneveld (Hilverda de Boer)
Evert Thielen (Westland Bloemen Export)
Reinier Weerman (Weerman)
Marco van Zijverden (Dutch Flower Groep)

Royal FloraHolland

Directieverslag
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Directieverslag

De klant centraal stellen levert een belangrijke 

bijdrage aan een bloeiende sector. In 2015 richtten  

we daarom het Royal FloraHolland klantenplatform op. 

Daarmee hebben we een vertegenwoordiging van 

directeuren en eigenaren van verschillende soorten 

handelsbedrijven. 

Het klantenplatform komt vier keer per jaar bij elkaar 

en bespreekt onderwerpen van strategische en 

tactische aard. In 2016 is er constructief gesproken 

over de volgende onderwerpen:

• Het 2020programma Consumer. Net als onze 

klanten wil Royal FloraHolland dat consumenten 

meer uitgeven aan bloemen en planten. De relatie 

tot de marketing van sierteeltproducten kwam hier 

aan de orde.

• We bespraken klantsegmentatie en dienstverlening. 

Klanten hebben verschillende behoeftes, daarom 

moet je verschillende waardeproposities hebben. 

• Het doorontwikkelen van de ICT, zoals FloraMondo 2.0, 

kwam aan de orde. Dit vinden onze klanten erg 

belangrijk.

• Deelnemers bespraken de voortgang van  

de strategie Royal FloraHolland 2020 met  

de verschillende programma’s. 

• Deelnemers bespraken de resultaten van  

het klanttevredenheidsonderzoek.

• Marco Maasse van de VBW presenteerde  

zijn visie op de Bloemistenklok.

• We hebben verschillende keren gesproken  

over de ontwikkelingen binnen het Nieuwe Veilen.  

De handel steunt deze ontwikkelingen en legt de 

nadruk op het ‘vandaag voor morgen’systeem. 

• We hebben ook stilgestaan bij de tarieven voor 2017. 

Tijdens de laatste bijeenkomst op 1 december 2016 

bespraken we de voortgang van de strategie Royal 

FloraHolland 2020, het verbeterplan Distributie en 

de bijdrage van de handel aan promotie in 2017.

Directieverslag

Royal FloraHolland98 Jaarverslag 2016 | Directieverslag

Overlegpunten
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Dutch Flower Group (DFG) is als grootste klant van Royal FloraHolland 

actief in ons Klantenplatform. 

‘Wij zijn positief over de intensievere dialoog met Royal FloraHolland. Dit geeft ons 

als klant en ketenpartner de gelegenheid om ook onze constructieve bijdrage te 

leveren vanuit het belang van de handelsbedrijven, de coöperatie, en Nederland 

Sierteeltland’, aldus CEO Marco van Zijverden van DFG.

‘Belangrijk thema dat afgelopen jaar centraal stond was het Nieuwe Veilen. 

Hiermee bedoelen wij “af tuin”. Het commerciële moment wordt in onze visie 

losgekoppeld van het logistieke moment. Royal FloraHolland is hierin regisseur  

van de fijndistributie, kwaliteitscontrole en ondersteunt de kwekers met de juiste 

technologie. Dit nieuwe systeem biedt een enorme kostenreductie voor Royal 

FloraHolland in de logistieke keten. Kwekers rekenen daarbij de juiste prijs voor de 

diensten die door de kopers gevraagd worden. De klanten van Royal FloraHolland, 

dus ook onze handelsbedrijven, maken hierdoor een enorme efficiencyslag.  

Onze klanten, die in het huidige systeem vaak niet alle bestelde producten krijgen, 

worden in dit nieuwe systeem veel beter beleverd. Wij moeten samen wel de 

rolverdeling op het gebied van fijndistributie scherp houden, om te bewaken  

dat er één marktplaats blijft en deze niet fragmenteert.’ 

Over de keuze om meer met duurzaamheid te gaan doen is DFG zeer positief.  

‘Wij zijn blij dat Royal FloraHolland besloten heeft om hier specifiek medewerkers 

voor aan te trekken en het thema ook in haar strategie op te nemen.’

‘Royal FloraHolland stelt 
zich meer open voor 
dialoog met zijn klanten’

Marco van Zijverden, 
CEO Dutch Flower Group

Royal FloraHolland

Interview
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Royal FloraHolland
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Bij een goede en gezonde organisatie hoort een 

goed bestuur. Royal FloraHolland is door haar 

omvang een structuurcoöperatie met een raad 

van commissarissen (RvC) en een onderne-

mingsraad. De algemene ledenvergadering 

(ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan.  

De ALV benoemt de commissarissen (RvC) en  

de leden van de ALV-commissie. De ALV stelt 

bovendien de jaarrekening vast en de belang-

rijkste ledentarieven en heeft een goedkeurings-

recht ten aanzien van investeringen groter dan 

€ 20 miljoen.

Het stemrecht van de leden is gebaseerd op het opge

bouwde ledenkapitaal tijdens de jaren van lidmaatschap 

en daarmee op de in het verleden gerealiseerde omzet.  

De ALV kwam in 2016 tweemaal bijeen. 

De ALVcommissie doet aanbevelingen voor of maakt 

bezwaar tegen nieuwe commissarissen en stelt de 

beloning van de RvC en het beloningsbeleid voor de 

directie vast. Deze commissie bestaat uit leden die niet 

in andere commissies actief zijn.

De directie vormt het statutaire bestuur van Royal 

FloraHolland en is eindverantwoordelijk voor de 

besturing van de coöperatie. Onze directie bestond  

in 2016 uit een algemeen directeur (CEO) en een finan

cieel directeur (CFO). Zij kwamen samen met concern

managers minimaal wekelijks bijeen in het manage

mentteam (MT) Royal FloraHolland.

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie  

en de algemene gang van zaken in het coöperatieve 

bedrijf. Daarnaast heeft de RvC een adviserende 

functie. Leden van de RvC vormen verschillende 

commissies binnen de RvC. Zo bestaat er een audit

commissie, een coöperatiecommissie en een selectie 

en remuneratiecommissie. In de commissievergade

ringen hebben de leden de mogelijkheid om dieper  

in te gaan op onderwerpen. De commissies hebben 

geen besluitvormende bevoegdheid en bereiden de 

onderwerpen voor die in de RvC aan de orde komen.

Doordat Royal FloraHolland een adviesstructuur kent,  

is de invloed van leden op het beleid van de directie 

geborgd. Deze ledeninvloed verloopt via FloraHolland 

Product Commissies (FPC), Regional Advisory Commit

tees (RAC) en adviesraden bloemen en planten. Elke 

productgroep heeft een FPC van coöperatieleden  

die de directie adviseert over productgerelateerde 

onderwerpen. Buiten Nederland adviseren RAC’s uit 

Israël, Kenia en Ethiopië de directie over regionale 

onderwerpen. De adviesraden bespreken algemene 

beleidszaken en productoverstijgende zaken en bestaan 

uit leden vanuit de FPC’s, aangevuld met een aantal 

overige – door de adviesraden zelf benoemde – leden.  

De directie bespreekt onderwerpen van de strategische 

agenda met de adviesraden. Ook geven de adviesraden 

gevraagd en ongevraagd advies over strategische en 

beleidsmatige onderwerpen. De directie neemt de 

adviezen over of geeft uitleg wanneer dit niet gebeurt.

Royal FloraHolland volgt de voor coöperaties bestem

de corporategovernancecode van de Nationale 

Coöperatieve Raad (NCR). Op grond van het hierin 

genoemde ‘pas toe of leg uit’principe vermelden  

we waar we afwijken van deze code en we leggen uit 

waarom op onze website. De toetsing van de naleving 

van deze code door Royal FloraHolland is uitgevoerd 

op basis van de checklist van de NCR en is besproken 

in de auditcommissie.
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Strategisch beleid
Strategische beleidsvorming gaat bij Royal FloraHolland 

als volgt:

• De directie bereidt het strategisch beleid voor, 

vertaalt dit naar plannen en is verantwoordelijk  

voor de uitvoering.

• De adviesraden toetsen de voorgenomen beleids

keuzes van de directie. Dit kan leiden tot een formeel 

advies aan de directie. In bepaalde gevallen doet 

een commissie van de adviesraden voorwerk.

• De RvC keurt het strategisch beleid goed. Tijdens  

de beleidsvorming voor strategische kwesties is de 

raad actief en inhoudelijk betrokken.

Beloningsbeleid
Royal FloraHolland kent een transparant belonings

beleid. De ALVcommissie stelt de hoogte van de 

vergoeding voor de commissarissen vast en geeft 

kaders voor het beloningsbeleid van de top van de 

organisatie. Commissarissen ontvangen een vaste 

jaarvergoeding en geen variabele vergoeding.

Elke drie jaar voert een extern bureau een benchmark 

uit om te bepalen of de beloning van de directie nog 

aansluit op het beleid. We hebben al jaren de mediaan 

(= gemiddelde) van de algemene markt voor eindver

antwoordelijke directies als richtlijn. De RvC stelt de 

beloning van de directie feitelijk vast. De beloning  

van de directie volgt vervolgens de loonsverhogingen 

van de cao van Royal FloraHolland. De beloning van  

de directie kent een vast en een variabel deel.  

De maximale variabele beloning voor de CEO  

bedraagt 30% van het vaste salaris. Voor de CFO  

is de maximale variabele beloning 20% van het vaste 

salaris. Naast het salaris hebben onze directieleden 

dezelfde aanvullende arbeidsvoorwaarden (zoals 

pensioen) als andere medewerkers. De hoogte van  

de beloning van de directie en de RvC vermelden  

we in de jaarrekening.
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‘Bedrijven met een 
duurzame strategie 
hebben de toekomst’

Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een internationaal 

initiatief om de sierteeltketen te verduurzamen. 

Bij dit initiatief zijn 35 (internationale) leden aangesloten waaronder Royal 

FloraHolland, producenten, handelaren, retailers, ngo’s en andere betrokken 

stakeholders. Het doel voor 2020 is dat 90% van het verhandeld product van 

verantwoorde bronnen afkomstig is. Zo kopen consumenten van bloemen en 

planten altijd een eerlijk en natuurlijk product. Jeroen Oudheusden geeft aan  

dat de FSIleden actief samenwerken om via transparantie, benchmarking  

van standaarden en in projectvorm stappen te zetten op weg naar meer  

duurzaamheid.

Bij duurzaamheid is verbinding ongelofelijk belangrijk. ‘Wij organiseren een 

netwerk van voorlopers op het gebied van duurzaamheid. En we stimuleren de 

deelnemers tot het gezamenlijk aanpakken van issues. De energie die zo ontstaat 

tussen soms concurrerende bedrijven is prachtig om te ervaren.’ 

Jeroen benadrukt dat duurzaamheid hét thema voor 2017 moet zijn in de sierteelt. 

‘Zonder duurzaamheid in je strategie heb je geen toekomst. En Royal FloraHolland 

kan met het thema duurzaamheid op een heel positieve manier verschillende 

schakels in de sierteeltketen aan elkaar verbinden.’ 

Jeroen Oudheusden, 
Executive Officer FSI

Royal FloraHolland

Interview

102 Jaarverslag 2016 | Interview

Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening



Directieverslag

Royal FloraHolland

Directieverslag

103 Jaarverslag 2016 | Directieverslag

Het realiseren van ondernemingsdoelstellingen 

gaat gepaard met risico’s en onzekerheden. 

Risico’s zijn daarom onlosmakelijk verbonden 

met het ondernemerschap. Het tijdig onderken-

nen en op een juiste wijze inspelen op mogelijke 

risico’s is cruciaal voor het realiseren van strate-

gische doelstellingen en het voldoen aan interne 

en externe regelgeving. Royal FloraHolland 

betracht terughoudendheid bij het nemen  

van risico’s en neemt maatregelen om risico’s  

zo goed mogelijk te beheersen. Dit doen we  

om te allen tijde de belangen van onze leden 

zorgvuldig te behartigen.

Risicomanagement

Met een gedegen risicomanagementaanpak wil  

Royal FloraHolland zijn risicobeheersing en interne 

controleomgeving verstevigen ten aanzien van  

beleid, processen, controle maatregelen en systemen. 

Risicomanagement wordt gebruikt om procesverbete

ringen te onderkennen en maatregelen te treffen om 

aantoonbaar ‘in control’ te zijn. Royal FloraHolland 

onderschrijft dit belang en blijft continu werken  

aan een verbeterde risicomanagementaanpak.  

De uitvoering ligt bij de bedrijfsonderdelen en de 

Beheersing van 
strategische risico’s

Strategie 2020

Beheersing van 
ICT-risico’s

Beheersing 
financiële 

procesrisico’s

Beheersing van 
specifieke operationele  

risico’s

Beheersing van 
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directie eindverantwoordelijk is voor de risicobeheer

sing en de werking van de controlesystemen. In 2016 

zijn de volgende verbeteringen in het risicomanage

ment aangebracht:

1. Risicomanagement is ondergebracht bij de 

manager Internal Audit. Internal Audit heeft in 2016 

in beperkte mate de risk management selfassess

ments met de managementteams doorlopen. Waar 

mogelijk is de beheersing van de risico’s aange

scherpt en vertaald naar aanvullende maatregelen. 

Deze jaarlijkse selfassessmentcyclus is eind 2016 

opnieuw beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuwe aanpak waarin in 2017 ook een eenduidige 

Risk Appetite voor Royal FloraHolland wordt 

ontwikkeld.

2. De Compliance Officer ziet toe op de naleving van 

wet en regelgeving binnen de coöperatie. In 2016 is 

een analyse gedaan op de belangrijkste risico’s op 

het gebied van de wet en regelgeving. Dit blijken 

onder andere risico’s op het gebied van privacywet

geving en mededingingsrecht. Mede hierdoor is in 

2016 het programma Governance, Risk, Security en 

Compliance gestart. Dit programma is gericht op 

het beheersen van risico’s rondom wet en regelge

ving in brede zin. Het doel van het programma is het 

ontwikkelen van een consistente set aan gedrags

regels en het creëren van bewustwording binnen 

Royal FloraHolland. 

3. De afdeling Internal Audit voert audits uit en  

ziet toe op de werking van de interne controle 

maatregelen. Deze maatregelen zijn ingericht  

ter beheersing van de risicogebieden die zijn 

onderkend vanuit strategisch, financieel, opera

tioneel en compliance perspectief. De manager 

Internal Audit bericht regelmatig aan de audit 

commissie over de beheersing van de interne 

controle maatregelen.

Plannings- en besturingscyclus 
Er is veel aandacht voor strategie en beleidsontwikke

ling waarin leden een actieve rol spelen. De strategie 

vormt de basis voor het jaarplan inclusief begroting.  

In het voor en najaar worden prognoses gemaakt 

waarin resultaten worden vergeleken met het jaarplan. 

Na het boekjaar wordt het jaarverslag opgemaakt  

en ter vaststelling voorgelegd aan de ALV. 

Het jaarplan en de prognoses zijn voor de directie en 

het management instrumenten om te bewaken dat de 

bedrijfsvoering binnen de gestelde kaders wordt 

uitgevoerd. Afwijkingen tussen realisatie en prognoses 

worden per periode beoordeeld en geanalyseerd. Deze 

analyses vormen de basis voor eventuele maatregelen 

of bijsturing. In 2016 zijn aanpassingen doorgevoerd  

in het MT Royal FloraHolland, de organisatiestructuur 

en de besturing. Deze aanpassingen zorgen voor een 

verbetering van de plannings en besturingscyclus. 

Getroffen maatregelen op  
de voornaamste risico’s 

Beheersing van strategische risico’s
Veranderingen in marktomstandigheden en 

marktplaats, nieuwe diensten en internationa

lisering zijn ontwikkelingen waar Royal 

FloraHolland mee te maken heeft. Deze ontwikkelingen 

leiden tot kansen en bedreigingen op strategisch gebied. 

Royal FloraHolland heeft een duidelijke strategie 

ontwikkeld die positie en richting geeft voor de komende 

jaren. Om de risico’s te beheersen en de strategie te 

realiseren heeft Royal FloraHolland verschillende 

strategische programma’s opgezet. 

Aan de realisatie van deze strategische doelen zijn ook 

risico’s verbonden. Intern liggen er uitdagingen in het 

verandervermogen van de organisatie, het ontwikkelen 

of verkrijgen van benodigde competenties en ontwik

kelkracht van de benodigde ICT. Extern liggen er 

uitdagingen in het verkrijgen van draagvlak bij 

stakeholders, anticiperen op concurrerende markt

initiatieven en het verkrijgen van financiering. Er is een 

specifieke besturing en organisatiestructuur ingericht 

rondom de beheersing van de Royal FloraHolland 2020 

strategische programma’s. Hierin worden tevens de 

strategische risico’s beheerst. 
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Beheersing van specifieke financiële 
risico’s 
Financiële risico’s inclusief fiscale risico’s 

worden in multidisciplinaire teams beheerst. 

We onderscheiden de volgende teams/overleg

structuren die belast zijn met het beheersen van  

deze specifieke risico’s:

• Fiscale risico’s krijgen permanent aandacht. 

Jaarlijks laat Royal FloraHolland audits door externe 

deskundigen uitvoeren op specifieke fiscale 

onderwerpen. In 2016 is een audit gestart (met 

uitloop 2017) ten aanzien van de juiste toepassing 

van btw tarieven in de geautoriseerde verwerking 

van de transactiestromen. Aanbevelingen uit deze 

audit zullen actief worden opgevolgd.

• Het treasuryteam is belast met de beheersing van de 

liquiditeits, krediet, rente en valutarisico’s.  

Op basis van het treasurybeleid worden risico’s 

afgedekt met financiële instrumenten. Waar nodig 

wordt het team bijgestaan door externe deskundigen. 

• De directie van de holdings stellen risicoanalyses  

op voor de significante deelnemingen van Royal 

FloraHolland. Hierbij wordt onder meer de waarde

ring van deelnemingen beoordeeld en eventuele 

afboekingsvoorstellen gedaan.

• In het strategisch debiteurenoverleg wordt het 

debiteurenrisicobeleid vastgesteld dat wordt uit

gevoerd door de afdelingen Finance en Commercie. 

• Het ‘energieteam’ is belast met de beheersing van 

prijsrisico’s als gevolg van de inkoop van energie. 

• In het vastgoedoverleg worden de financiële risico’s 

ten aanzien van het vastgoed bewaakt. 

Beheersing van financiële procesrisico’s 
Voor significante bedrijfsonderdelen 

bestaan modellen waarin het beheersings

niveau van risico’s in financiële processen 

zijn vermeld. Deze modellen zijn in 2016 mede bepa

lend geweest voor de uit te voeren audits. Aanbevelin

gen en opvolging daarvan wordt door Internal Audit 

gemonitord en gerapporteerd aan management, 

directie en de audit commissie. 

Beheersing van specifieke operatio-
nele risico’s 
Bedrijfshulpverlening, Bedrijfsbeveiliging en 

de Bedrijfsbrandweer (in Aalsmeer en 

Naaldwijk) dekken de risico’s door ongelukken en 

calamiteiten af. Er zijn actuele bedrijfsnoodplannen en er 

is een crisismanagementteam dat verantwoordelijkheid 

neemt in crisissituaties. Verzekeringsportefeuilles worden 

actief beheerd. Voor beheersing van arbo en milieurisi

co’s wordt verwezen naar het hoofdstuk Duurzaamheid 

in dit jaarverslag.

Beheersing van ICT-risico’s 
In 2016 zijn binnen ICT een aantal risi

coanalyses uitgevoerd gericht op onder 

meer informatiebeveiliging. Daarnaast zijn 

door zowel de externe accountant als de internal audit 

afdeling kritische kanttekeningen gemaakt over de 

beheersing van de ICT omgeving. De ICTafdeling 

heeft in 2016 een medewerker gespecialiseerd in 

ICTbeveiliging aangesteld. Naar aanleiding hiervan 

zijn aanvullende beheersmaatregelen geformuleerd  

en is ook het ICTinformatiebeveiligingsbeleid herzien. 

Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied 

van toegangsbeveiliging, backup en recovery, 

accountbeheer en het wachtwoordenbeleid. Mede 

hierdoor zijn er in 2016 goede stappen gezet, maar het 

gewenste niveau is nog niet bereikt. In 2017 zullen we 

de stijgende lijn qua verbetering verder voortzetten.
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Impact indien risico’s en onzekerheden  
zich voordoen
Royal FloraHolland heeft een lage risicobereidheid en 

neemt maatregelen om risico’s optimaal te beheersen. 

Toch blijven er onzekerheden. Zo worden de Royal 

FloraHolland 2020 programma’s afgestemd op nieuwe, 

verbeterde inzichten om de strategische risico’s 

continue te beheersen. Mede hierdoor is in 2016 een 

van de programma’s gestopt en is een ander program

ma gesplitst en gaat verder als twee afzonderlijke 

programma’s.

Internationalisering en veranderingen leiden tot meer 

omzet voor Royal FloraHolland, maar ook tot nieuwe 

uitdagingen in beheersing van debiteurenrisico’s bij 

met name de directe stromen. Traditionele maatrege

len, in de vorm van de zogenaamde veiling volmacht 

incasso (VVI, nonstornoverklaring) passen niet meer 

of zijn in 2016 komen te vervallen. Hierdoor kunnen 

debiteurenrisico’s oplopen. Finance is in 2014 in 

samenwerking met verschillende partijen (intern en 

extern) gestart met het ontwikkelen van alternatieve 

maatregelen op het gebied van de incasso via het 

zogeheten SWIFT platform.

Royal FloraHolland heeft in enkele landen buiten Europa 

kantoren ter ondersteuning van haar aldaar gevestigde 

leden. Incidenten bij lokale kantoren hebben geleid tot 

een aanscherping van de policy ‘beheer buitenlandse 

deelnemingen’ met als doel om risico’s te mitigeren.  

In het najaar van 2016 is gestart met de invoering van 

de aangescherpte richtlijnen bij de lokale kantoren in 

Afrika. Het lokale kantoor in China wordt opgericht op 

basis van de aangescherpte richtlijnen. Bij de overige 

lokale kantoren zal in 2017 worden gestart met de 

invoering van de aangescherpte richtlijnen.

Verklaring 
In 2016 zijn geen wezenlijke tekortkomingen in de 

bestaande risicobeheersings en controlesystemen 

geconstateerd. Om het in control proces verder te 

verstevigen is in 2016 gestart met het zogeheten 

Governance, Risk, Security en Compliance program

ma. Dit programma is nog niet afgerond en loopt door 

in 2017. Over financiële verslaggevingsrisico’s ver

klaart de directie dat interne risicobeheersings en 

controle systemen een redelijke mate van zekerheid 

geven. De financiële verslaggeving bevat geen 

onjuistheden van materieel belang. De risicobeheer

sings en controlesystemen werkten naar behoren.
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Verslag  
raad van commissarissen

Hieronder staat de samenstelling van de raad 
van commissarissen. Op basis van NCR-code 
regel 4.2.2.1 is bij de leden-commissarissen 
aangegeven van welk sierteeltbedrijf zij deel 
uitmaken en bij alle commissarissen welke 
nevenfuncties zij vervullen.

Mariëlle Ammerlaan

(2-6-1968)

Vice-voorzitter raad van commissarissen sinds 

2014, bestuurlijk actief binnen Royal FloraHolland 

sinds 2003, voorzitter coöperatiecommissie.

Lidbedrijf: Plaza Orchids Ammerlaan in De Kwakel.

Nevenfuncties: geen.

Jan Andreae

(25-4-1946)

Lid raad van commissarissen sinds 2010,  

lid coöperatiecommissie.

Nevenfuncties:

 Director Advanced Technology Industries.

 Lid raad van advies Dirkzwager Groep.

 Lid raad van advies Amsterdam Village Company.

 Lid raad van toezicht JOC.

Emiel Barendse

(3-6-1968)

Lid raad van commissarissen sinds december 

2016, lid coöperatiecommissie.

Lidbedrijf: BK Plant B.V. Westland in Honselersdijk.

Nevenfuncties: geen.

Joris Elstgeest

(2-8-1976)

Lid raad van commissarissen sinds 2014, bestuur-

lijk actief binnen Royal FloraHolland sinds 2006,  

lid selectie- en remuneratiecommissie.

Lidbedrijf: Elstgeest Potplanten B.V. in Nieuwe Wetering.

Nevenfuncties:

 Penningmeester Platform Tuinbouw Veenstreek.

 Lid Burgerraad gemeente Kaag & Braassem.

Samenstelling 
raad van commissarissen
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Jack Goossens 

(18-3-1969)

Voorzitter raad van commissarissen  

sinds juni 2016, bestuurlijk actief binnen  

Royal FloraHolland sinds 2012,  

lid selectie- en remuneratiecommissie.

Lidbedrijf: Gova B.V. in Nispen.

Nevenfunctie:

 Lid Decorum Plants.

Caroline Princen 

(9-11-1966)

Lid raad van commissarissen sinds 2015, 

voorzitter selectie- en remuneratiecommissie.

Nevenfuncties:

  Lid raad van toezicht en lid auditcommissie 

Filminstituut EYE.

  Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie  

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).

 Bestuurslid Stichting Steun Alzheimercentrum VUMC.

 Lid van IMD Foundation Board.

Gerben Ravensbergen 

(16-10-1974)

Lid raad van commissarissen sinds 2014,  

lid auditcommissie.

Lidbedrijf: Gebr. P. & J. Ravensbergen C.V.

Nevenfuncties:

 Lid raad van commissarissen Accon avm.

 Lid ondernemersplatform Green Meets Port.

Cees van Rijn 

(4-5-1947)

Lid raad van commissarissen sinds 2012, 

voorzitter auditcommissie.

Nevenfuncties:

 Lid raad van commissarissen Plukon Food Group.

 Lid raad van commissarissen Detailresult Groep.

 Lid raad van commissarissen ForFarmers.

 Lid raad van commissarissen PwC.

 Lid raad van commissarissen EQI.

 Lid raad van commissarissen UTZ.

Rosaline Zuurbier 

(26-05-1977)

Lid raad van commissarissen sinds 2014,  

lid auditcommissie.

Lidbedrijf: C.G. Zuurbier & Co. International B.V.

Bilashaka Flowers Ltd. in Naivasha, Kenia.

Nevenfuncties: geen. 

Alle commissarissen hebben de Nederlandse  

nationaliteit. Bij de samenstelling van de RvC  

geven we aandacht aan een goede verhouding  

en/of vertegenwoordiging van: 

• Lid en nietlid Royal FloraHolland: 6:3

• Man en vrouw: 6:3

• Nationale en internationale productie: 5:1

• Verschillende productgroepen: 3:3
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Gerben Ravensbergen  

Jan Andreae

Jack Goossens

Cees van Rijn

Rosaline Zuurbier

Leendert Eijgenraam 

(secretaris)

Caroline Princen

Mariëlle Ammerlaan

Joris Elstgeest

Emiel Barendse
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De raad van commissarissen (RvC) kijkt met 

tevredenheid terug op de resultaten die Royal 

FloraHolland in 2016 heeft behaald. Zowel de 

omzetdoelstelling als het operationele resultaat 

is gehaald en er wordt met veel energie gewerkt 

aan de strategie Royal FloraHolland 2020.

 

De RvC heeft in 2016 vooral aandacht gehad voor de 

programma’s Het Nieuwe Veilen en Coöperatie 2020. 

Maar ook de andere programma’s, hun onderlinge 

samenhang en de voortgang van het geheel zijn 

meerdere malen aan de orde geweest in de gesprek

ken met de directie. 

Een belangrijk moment was de strategiesessie die  

we op 25 mei hebben gehad in aanwezigheid van de 

directie en de leden van het managementteam (MT). 

Tijdens deze sessie hebben we de strategie herijkt, 

waarbij is geconstateerd dat de koers goed is, maar 

dat er op onderdelen wat aanpassingen gewenst 

waren. Dit betrof onder andere een bijstelling van het 

aantal doelstellingen van tien naar zes, de financiële 

onderbouwing en de gezamenlijke wens om scherp in 

beeld te krijgen welke veranderingen nodig zijn binnen 

de coöperatie om de strategische doelstellingen te 

realiseren. Bij de bespreking van de begroting voor 

2017 heeft de RvC ook nog aandacht gevraagd voor 

een onderbouwing van de totale financiële impact  

van de strategie tot en met 2020.

Tegelijkertijd heeft het bedrijf in 2016 op volle toeren 

gedraaid om de performance van de dagelijkse 

business op peil te houden. Dat is een prestatie van 

formaat en de RvC wil daarvoor het management  

en de medewerkers op deze plaats een compliment 

geven. Want als je alle ontwikkelingen en de aange

kondigde reorganisatie in ogenschouw neemt, dan is 

het bepaald niet vanzelfsprekend dat ‘de winkel blijft 

draaien tijdens de verbouwing’. En ook al zijn de 

tevredenheidsmetingen onder het personeel, de leden 

en de klanten nog niet op het gewenste niveau, en  

is een aantal operationele doelstellingen nog niet 

gerealiseerd, toch is de RvC onder de indruk van de 

dagelijkse prestaties van het bedrijf als het gaat om  

de dienstverlening aan de leden en de klanten. 

Dit betekent niet dat alles vanzelf is gegaan en dat  

er geen intensieve gesprekken zijn gevoerd tussen  

de RvC en de directie. Maar de RvC is er ook van 

overtuigd dat in een professionele omgeving een 

gezonde spanning nodig is om de gewenste vooruit

gang te boeken. De RvC is daarbij van mening dat de 

huidige samenstelling van de directie en het MT een 

goede basis biedt voor de toekomst. We zijn zeer 

verheugd met de komst van de nieuwe CFO, Steven 

van Schilfgaarde, die een schat aan kennis en ervaring 

heeft meegenomen en heeft bewezen de financiële 

aspecten van Royal FloraHolland zeer snel te kunnen 

doorgronden. Maar ook de nieuwe HRmanager 

(CHRO), Anja de Bree, en de nieuwe ITmanager (CDO), 

Gerhard van der Bijl, hebben in korte tijd laten zien  

dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan  

de vernieuwing en versterking van Royal FloraHolland. 

De capaciteiten van Lucas Vos, Servaas van der Ven 

en Marcel Claessen waren reeds voldoende bekend.  

In de loop van 2016 is afscheid genomen van een 

aantal MTleden. De RvC wil hen bedanken voor 

hun inzet.
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Niet alleen waren er veranderingen in het bedrijf en 

het MT, er is ook een belangrijke verandering bij de 

RvC zelf geweest. Bernard Oosterom is tijdens de ALV 

in juni afgetreden en ondergetekende is als nieuwe 

voorzitter benoemd. Tijdens de ALV in december is Jos 

ten Have afgetreden. Hij was sinds 2004 commissaris 

en heeft de laatste drie jaar deel uitgemaakt van de 

coöperatiecommissie. Jos ten Have is opgevolgd  

door Emiel Barendse, die daarvoor lid was van de 

adviesraad Planten. In de najaarsvergadering zijn  

Jan Andreae, Rosaline Zuurbier en Gerben  

Ravensbergen herbenoemd.

De RvC is in 2016 acht keer in een reguliere 

vergadering bijeengeweest. Daarnaast waren er  

twee conferenties: één zonder de directie en één met 

de directie. De conferentie zonder de directie is een 

jaarlijks terugkerende vierentwintiguurssessie, waarin 

uitvoerig is ingegaan op de bestuurlijke structuur van 

Royal FloraHolland, het functioneren van de RvC,  

het functioneren van de directie en de onderlinge 

samenwerking. De conferentie met de directie  

betrof de eerdergenoemde strategiesessie.

Iedere reguliere RvCvergadering vindt plaats in 

aanwezigheid van de directie. Voorafgaand aan de 

reguliere vergadering hebben we eerst een onderling 

overleg waarin we de agenda van de RvCvergadering 

en eventuele lopende zaken van de voorzitter of de 

RvCcommissies bespreken. Tijdens de RvCvergade

ring geeft de directie een update van de lopende 

zaken binnen het bedrijf (en dus ook de markt) en  

van de belangrijkste ontwikkelingen in de strategie

programma’s. Verder worden er regelmatig thema’s 

geagendeerd die aanleiding kunnen zijn voor nieuw 

beleid, zoals duurzaamheid en IT. In sommige gevallen 

worden er ook nog aparte afspraken gemaakt met 

managers of afdelingen om een verdiepingsslag te 

maken op het onderwerp waarvoor hij of zij verant

woordelijk is.

Behalve aan bovengenoemde zaken en de jaarlijks 

terugkerende onderwerpen – zoals het jaarplan 

(begroting en tarieven), de KPI’s, de jaarrekening en  

de managementletter van de accountant (EY) en de 

voorbereiding van de ALV – is tijdens de vergaderin

gen in 2016 aandacht besteed aan veel lopende 

zaken. Veel zaken volstaan met een bespreking ter 

beeldvorming en ter oordeelsvorming. De onderwerpen 

waarvoor expliciet goedkeuring nodig is van de RvC 

zijn vastgelegd in de statuten. In 2016 waren twee 

commissarissen éénmaal verhinderd een vergadering 

bij te wonen. Ook is het een enkele keer voorgekomen 

dat een commissaris wat later ter vergadering kwam 

of eerder weg moest.

Verder zijn de commissarissen veelvuldig aanwezig 

geweest bij diverse leden, medewerkers en klanten

bijeenkomsten, inclusief de regiobijeenkomsten in 

Kenia, Ethiopië en Israël. Gedurende het jaar 2016 is  

er vanuit de RvC ook enkele malen contact geweest 

met de ondernemingsraad en de ALVcommissie.

Aalsmeer, 12 april 2017

Jack Goossens

Voorzitter raad van commissarissen
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In 2016 heeft de auditcommissie diepgaand 

over diverse onderwerpen gesproken. Zo was  

er in de eerste helft van het jaar veel aandacht 

voor het definitieve voorstel voor de financiering 

van de coöperatie, inclusief de daarvoor beno-

digde statutenwijziging. Het voorstel is goedge-

keurd in de ALV van 2 juni 2016. De commissie 

kijkt met tevredenheid terug op dit proces en  

is van mening dat er een goede financiële  

basis is gelegd voor de toekomst van 

Royal FloraHolland.

Uiteraard heeft de commissie ook veel aandacht 

besteed aan de jaarcijfers over 2015, de voortgang 

van de financiële performance in 2016 en het jaarplan 

en de begroting voor 2017. Bij de begroting is door de 

commissie speciale aandacht gevraagd voor de 

financiële doorrekening van de strategie. De directie 

heeft toelichting gegeven op verschillende vragen, 

zoals: wat waren de uitgangspunten, waar staan we nu, 

op welke onderdelen zijn aanpassingen aangebracht 

en waar verwachten we in 2020 op uit te komen?  

Het onderwerp is daarna doorgezet naar de voltallige 

RvCvergadering.

In juni was de nieuwe CFO, Steven van Schilfgaarde 

voor het eerst aanwezig bij de vergadering van de 

auditcommissie.

Dat vertrouwen in onze nieuwe CFO is nodig, want  

er zijn veel belangrijke aspecten die zijn aandacht 

behoeven. Een voorbeeld is de beheersing van de 

risico’s, zoals beschreven in de managementletter  

van EY en in de interne managementletter van de 

manager internal audit. In deze rapporten, die 

uitgebreid besproken zijn tijdens de vergaderingen, 

springen vooral de risico’s op ITgebied eruit. Dat is 

niet voor het eerst. Daarom heeft de commissie er bij 

de directie op aangedrongen om snellere en grotere 

stappen te zetten om de ITomgeving van Royal 

FloraHolland veiliger en beter te maken. Een ander 

uitgebreid besproken risicogebied is het eventueel in 

strijd handelen met de wet en regelgeving die op 

Royal FloraHolland van toepassing is. Om onwetmatig 

handelen te voorkomen is een compliance

programma vereist. In aanwezigheid van de 

compliance officer is de analyse van de  

belangrijkste risico’s op dit gebied besproken.

Hierbij is vooral ingegaan op de privacywetgeving  

en het mededingingsrecht. Naar aanleiding van dit 

analyserapport is het programma Governance, Risk, 

Security & Compliance (GRSC) gestart. De commissie 

heeft kennis genomen van het plan van aanpak van 

dit programma en heeft diverse opmerkingen ge

maakt en suggesties gedaan. Afgesproken is dat de 

commissie één keer per jaar op de hoogte wordt 

gesteld van de voortgang.
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De auditcommissie is van mening dat Royal 

FloraHolland er financieel goed voor staat. Wel is er 

nog veel werk te verzetten als het gaat om het op orde 

brengen van de interne processen. De focus op 

beheersing van de risico’s is daarbij van groot belang. 

Door continu te verbeteren werken we aan een stevige 

basis waarmee we goed kunnen inspelen op de 

ontwikkelingen in de markt.

De auditcommissie bestond in 2016 uit onder

getekende, Jack Goossens en Gerben Ravensbergen. 

Vergaderingen van de auditcommissie vinden altijd 

plaats in aanwezigheid van de externe accountant 

(EY) en de CFO. De auditcommissie kwam in 2016 

zeven keer bijeen. Daarbij waren steeds alle 

commissieleden aanwezig en waren, afhankelijk  

van het onderwerp, externe deskundigen en/of 

medewerkers uit de organisatie uitgenodigd.  

Na de vergadering vond er regelmatig een private 

meeting plaats van de auditcommissie met de 

externe accountant.

In 2016 was sprake van een aantal wijzigingen  

in de samenstelling van auditcommissie. Zo is in de 

loop van het jaar de secretarisfunctie van de commis

sie overgegaan naar de interne auditor (manager 

internal audit). Ook is in 2016 een nieuwe manager 

internal audit aangesteld: Ali Ahrouch. De commissie 

ziet uit naar een goede samenwerking met deze 

nieuwe manager.

Cees van Rijn

Voorzitter auditcommissie
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De selectie- en remuneratiecommissie (Remco) 

kwam in 2016 vier keer bijeen. Vergaderingen 

vinden altijd plaats in aanwezigheid van de CEO, 

de manager HR en de secretaris RvC. In 2016 

zijn alle commissieleden bij alle vergaderingen 

aanwezig geweest. In het kader van zijn inwerk-

programma als nieuwe voorzitter van de RvC, 

heeft Jack Goossens ook alle commissieverga-

deringen bijgewoond.

In het jaarverslag 2015 is toegelicht dat de RvC heeft 

besloten om het vaste deel van de directiebeloning te 

verhogen naar aanleiding van een benchmark voor 

directiebeloning. Dit besluit is per 1 januari 2016 

geëffectueerd. Hierdoor is het verschil van de directie

beloning bij Royal FloraHolland met de benchmark 

kleiner geworden.

De Remco heeft in 2016 veel aandacht besteed aan de 

KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren). Dit betreft zowel 

de realisatie van de KPI’s over 2016, het formuleren en 

monitoren van de KPI’s in 2016 als het opstellen van 

KPI’s voor 2017. De mate van realisatie van de KPI’s zijn 

de basis voor de variabele beloning van de directie. 

Jaarlijks bepaalt de RvC welke KPI’s voor de directie 

gelden. Tot 2016 waren dat alleen de bedrijfsKPI’s.

Vanaf 2016 zijn er voor de directieleden ook individu

ele KPI’s van kracht. De bedrijfsKPI’s tellen nu mee 

voor 80%, de individuele KPI’s voor 20%. Bij een 100% 

score heeft de CEO recht op een variabele beloning 

van 30% van zijn vaste salaris en de CFO op 20%.

Zoals in het directieverslag is te lezen, zijn er in 2016 

belangrijke wijzigingen aangebracht in de samen

stelling van het Managementteam (MT) van Royal 

FloraHolland. Het aantal MTleden is gereduceerd van 

De realisatie van de KPI’s in 2016 is als volgt:

KPI Doel Realisatie Score

Bedrijfs-KPI’s

Omzet* € 4.550 mln. € 4.575 mln. 100

Operationeel resultaat** € 21 mln. € 26 mln. 100

Klanttevredenheid 33% 29% 0

Ledentevredenheid 50% 51% 100

Medewerkerstevredenheid 75% 65% 0

Programma Het Nieuwe Veilen Voortgang 50

Programma Coöperatie 2020 Voortgang 100
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acht naar zes. De Remco is van mening dat er nu een 

goed team staat dat leiding kan geven aan de nood

zakelijke vernieuwing van de organisatie en vorm  

kan geven aan de implementatie van de strategie.

In de zoektocht naar deze nieuwe mensen is de 

voorzitter van de Remco –net als de voorzitter van de 

RvC en de voorzitter van de auditcommissie nauw 

betrokken geweest bij de selectie van de CFO. De RvC 

is in mindere mate betrokken geweest bij de selectie 

van de CHRO en CDO. Deze ervaringen en de komst 

van een nieuwe Corporate Governance Code  

(Commissie van Manen) zijn wel aanleiding geweest 

voor het starten van een discussie over de vraag in 

hoeverre de RvC niet alleen toezicht moet houden  

op de directie, maar ook op het MT. Indien dat tot de 

conclusie leidt dat er behoefte is aan intensivering, 

dan kan dat gevolgen hebben voor de wijze waarop  

de RvC in de toekomst betrokken wordt bij het 

selectieproces, de beoordeling en de beloning van  

de MTleden. Deze discussie is nog niet afgerond.  

Dit zal in 2017 plaatsvinden.

De directie heeft de Remco geïnformeerd over het 

programma voor leiderschapsontwikkeling binnen 

Royal FloraHolland. Dit programma loopt zowel in  

2016 als in 2017. In dit programma wordt veel aan

dacht besteed aan het veranderingsvermogen en het 

ITbewustzijn (ITSavvy) van het management. Het is 

zeer belangrijk voor de implementatie van de strategie 

dat het management hier een goede basiskennis voor 

heeft. Het programma is gestart met het hogere 

management, maar inmiddels zijn alle leidinggeven

den betrokken.

In het verlengde hiervan is in 2016 ook gesproken over 

het onderwerp ‘Succession Planning’. Deze planning is 

zowel bedoeld voor de continuïteit van het bedrijf als 

voor de loopbaanmogelijkheden van het management. 

Er wordt daarbij onder andere op structurele wijze 

gekeken naar het functioneren van individuele 

managers.

Gedurende het jaar is de Remco enkele malen 

geïnformeerd over de ontwikkelingen in de tevreden

heid van de medewerkers van Royal FloraHolland. 

Hierbij wordt de term ‘Engagement‘ gebruikt. Er zijn 

doelstellingen geformuleerd voor de betrokkenheid  

en bevlogenheid van de medewerkers. Zonder de 

aanwezigheid van voldoende betrokken en bevlogen 

medewerkers zijn de veranderingen binnen Royal 

FloraHolland niet mogelijk. De Remco heeft mooie 

voorbeelden gezien van enthousiaste en vernieuwings

gezinde mensen, maar weet ook dat de doelstellingen 

nog niet worden gerealiseerd. Hier ligt dus een 

belangrijke uitdaging voor het management van de 

organisatie om de percentages omhoog te krijgen.

De Remco heeft tenslotte ook gekeken naar enkele zaken 

die voor de RvC zelf van belang zijn. Het gaat hierbij 

vooral om de permanente educatie en de vergoeding 

voor de commissarissen. Ten aanzien van de vergoeding 

voor de commissarissen heeft de Remco aan de RvC 

geadviseerd om een voorstel in te dienen bij de ALV 

commissie om de basisvergoeding licht te verhogen 

(conform inflatie en cao in de afgelopen drie jaar) en de 

commissievergoedingen gelijk te trekken op het niveau 

van de auditcommissie. Aanleiding hiervoor is de 

ervaring dat de zwaarte en de hoeveelheid werk van  

de commissies op een gelijk niveau liggen.

De selectie en remuneratiecommissie bestond in 2016 

uit Bernard Oosterom (t/m juni), Joris Elstgeest,  

Jack Goossens en ondergetekende.

Caroline Princen

Voorzitter selectie en remuneratiecommissie
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De coöperatiecommissie kwam in 2016 vier  

keer bijeen. Vergaderingen vinden altijd plaats 

in aanwezigheid van de CEO, de CCO, de 

manager Cooperative Affairs en de secretaris 

RvC. Afhankelijk van het onderwerp worden 

andere managers uitgenodigd. In 2016 zijn alle 

commissieleden bij alle vergaderingen  

aanwezig geweest.

De belangrijkste taak van de commissie is het bewa

ken van het coöperatie en het ledenbelang bij alle 

beleidsbeslissingen van de directie. Belangrijke 

thema’s voor de coöperatiecommissie zijn ledenbeleid 

en ledenbetrokkenheid. Ook de ledentarieven vallen 

binnen de scope van de commissie, net als de com

merciële regelingen. Bij dit laatste gaat het zowel om 

de interne procedures, het beheer als de transparan

tie. In de commissie wordt nooit over individuele 

gevallen gesproken. De commissie treedt ook op als 

beroepsinstantie voor geschillen tussen leden en de 

directie. In 2016 zijn er geen beroepszaken aan de 

orde geweest. Als voorzitter van de coöperatie

commissie ben ik tevens voorzitter van een werkgroep 

die toezicht houdt op de ontwikkeling van het bestuur

lijk kader binnen Royal FloraHolland. Hierbij wordt 

onder andere gekeken naar de opleidingen en 

ontwikkeling van FPC/RAC en adviesraadleden. In het 

algemeen wordt meer aandacht voor jongerenbeleid 

gevraagd. In deze werkgroep zit ook een vertegen

woordiger uit de adviesraad.

In 2016 is de agenda van de coöperatiecommissie 

voor een groot deel bepaald door het strategiepro

gramma Coöperatie 2020. In dit programma wordt 

aandacht besteed aan de governance van Royal 

FloraHolland, het lidmaatschap en de tarieven.  

De commissie wordt door de programme director, 

Jantien Aerts, geïnformeerd over de voortgang en de 

belangrijkste aspecten. Omdat de corporate gover

nance van Royal FloraHolland onder de verantwoor

delijkheid van de raad van commissarissen valt, is 

ondergetekende ook voorzitter van de stuurgroep van 

dirt onderdeel van Coöperatie 2020. De governance is 

aan de orde geweest tijdens de eerste series van 

ledenbijeen komsten. De RvC is daar zeer beperkt bij 

aanwezig geweest en had daar geen inhoudelijke rol, 

omdat dit hele proces door de leden zelf wordt 

gevoerd, onder aanvoering van het regieteam Coö

peratie 2020. De commissie heeft veel waardering voor 

de inspanningen van het regieteam en is verheugd 

over het verloop van de discussies tijden de leden

bijeenkomsten.

Naast Coöperatie 2020 heeft de coöperatiecommissie 

ook meerdere keren gesproken over het strategiepro

gramma Het Nieuwe Veilen. Hierbij is vooral aandacht 

besteed aan de effecten van het programma op de 

positie van de leden. Hetzelfde geldt voor de discussie 

over de statutenwijziging in verband met de financie

ring van de coöperatie. Daarbij ging het met name 

over de vraag wat het effect is op het stemrecht van de 

leden in verband met het feit dat we bij vennootschap

pen onder firma en maatschappen het lidmaatschap 

niet meer koppelen aan de vennoten of firmanten, 

maar aan de samenwerkingsverbanden. Hoewel dit 

natuurlijk per lid kan verschillen, is aan de coöperatie

commissie duidelijk gemaakt dat dit geen grote 

verschuivingen met zich meebrengt. Overigens zijn alle 

leden hier goed van tevoren over geïnformeerd.
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Iedere vergadering wordt de coöperatiecommissie 

geïnformeerd over mutaties bij de in en uitschrijvin

gen van leden en over de stand van de commerciële 

regelingen of maatwerkafspraken. In dit verband is in 

de loop van 2016 ook een voorstel ontwikkeld voor 

leden die nauwelijks gebruik maken van de markt

plaats en hun producten leveren aan maximaal drie 

klanten. Hiervoor is een Quick Fix ontwikkeld. Dit is een 

korting op het standaardprovisietarief. Dit besluit is 

ook toegelicht tijdens de ALV van december. In die 

vergadering is ook iets gezegd over het besluit om aan 

leden die om commerciële redenen hun lidmaatschap 

hebben opgezegd aan te geven dat Royal FloraHolland 

zich het recht voorbehoudt om hen de eerste drie jaar 

na hun opzegging niet meer toe te laten als zij dat 

zouden willen. 

De coöperatiecommissie is van mening dat dit voor de 

huidige praktijk een goede manier is om te voorkomen 

dat er jaarlijks onderhandelingsrondes plaatsvinden 

tussen individuele leden en de coöperatie. Uiteindelijk 

is de coöperatie commissie van mening dat het 

inzetten van commerciële regelingen binnen de 

coöperatie zeer beperkt moet zijn. De commissie is 

voorstander van een tariefsysteem dat recht doet aan 

de verschillen tussen leden in relatie tot het gebruik 

van de coöperatie. 

De coöperatiecommissie bestond in 2016 uit  

Jan Andreae, Rosaline Zuurbier, Jos ten Have  

en ondergetekende.

Mariëlle Ammerlaan

Voorzitter coöperatiecommissie
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In 2016 hebben enkele belangrijke 

ontwikkelingen binnen Royal FloraHolland  

de aandacht gehad van de ALV-commissie.

In de eerste plaats was dat de wisseling van het 

voorzitterschap van de RvC. Tijdens de algemene 

ledenvergadering (ALV) van juni is Bernard Oosterom 

afgetreden en opgevolgd door Jack Goossens. De 

commissie is hierover in een vroeg stadium geïnfor

meerd en heeft ook de gelegenheid gekregen om  

Jack Goossens te spreken over deze stap. De commis

sie stelt het op prijs om op deze manier betrokken te 

zijn geweest en heeft een goede indruk gekregen van 

de manier waarop Jack Goossens invulling wil geven 

aan zijn nieuwe rol. De eerste tekenen daarvan zijn al 

te zien geweest tijdens de regiobijeenkomsten in het 

najaar en de ALV van december. De commissie heeft 

ook een gesprek gehad met Bernard Oosterom nadat 

hij was afgetreden. Door het voeren van dergelijke 

gesprekken ontstaat er bij de commissie een goed 

beeld van de dynamiek binnen de RvC en de  

samenwerking met de directie. Overigens heeft de 

commissie eerder eveneens een exitgesprek gehad 

met Louis Bouman, die eind 2015 was afgetreden.

De commissie heeft vervolgens in juli een kennisma

kingsgesprek gehad met Emiel Barendse, destijds 

kandidaatcommissaris en inmiddels als commissaris 

benoemd tijdens de ALV van december. De commissie 

feliciteert Emiel Barendse met de overstap van de 

adviesraad Planten naar de RvC. De commissie heeft 

in september gesproken met de zittende commissaris

sen Rosaline Zuurbier, Gerben Ravensbergen en Jan 

Andreae, die allen door de RvC voor herbenoeming zijn 

voorgedragen. Net als bij het benoemen van nieuwe 

commissarissen heeft de commissie bij herbenoe

mingen het recht van bezwaar. Door het voeren van 

dergelijke gesprekken krijgt de commissie een goed 

beeld van de mensen die in de RvC zitten en het werk 

dat ze daar doen. Naar aanleiding van de gesprekken 

heeft de commissie aan de RvC laten weten vertrou

wen te hebben in de kandidaten.

In april heeft de commissie een gesprek gehad met  

de CEO, Lucas Vos. Doel was een persoonlijke kennis

making, mede in verband met het feit dat de commis

sie een verantwoordelijkheid heeft bij het vaststellen 

van de kaders voor het beloningsbeleid van de directie. 

Daarnaast was het ook een goede gelegenheid om 

meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen de 

directie en de RvC. De commissie waardeert het dat  

zij op deze manier geïnformeerd wordt.
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In verband met de wisseling van de RvCvoorzitter 

heeft de commissie een voorstel ontvangen van de 

RvC voor de vergoeding van de nieuwe voorzitter. 

Aanleiding voor dit voorstel was het feit dat de 

tijdsbesteding van Jack zodanig is dat er een vervan

ger moest worden aangesteld op zijn bedrijf. Er is nu 

sprake van een vaste vergoeding van € 50 duizend p/j 

voor de voorzitter (inclusief het werk in de RvCcom

missie(s)) en een tegemoetkoming van € 50 duizend p/j 

voor de vervanging op het bedrijf. De ALVcommissie 

heeft ingestemd met dit voorstel en vindt dit een reële 

compensatie.

De ALVcommissie kwam in 2016 vijf keer bijeen. 

Vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de 

secretaris van de RvC, die tevens secretaris is van de 

ALVcommissie.

Op basis van het rooster van aftreden is Herman 

Stricker afgetreden tijdens de ALV van 8 december.  

In zijn plaats is Martien van der Weijden benoemd.  

Ad van Marrewijk is tijdens dezelfde vergadering 

benoemd voor een tweede termijn van drie jaar. 

Ad van Marrewijk

Voorzitter ALVcommissie
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ALV-commissie,

van links naar rechts

Sjaak van der Hulst

Eva van Etten

Martien van der Weijden

Ad van Marrewijk

Matthijs Barendse
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016
(Na voorgestelde resultaatbestemming (bedragen x € 1.000))

Toelichting 2016 2015

  

Vlottende activa   

Vorderingen

Handelsdebiteuren  60.965 81.046

Vorderingen op deelnemingen  235 259

Latente belastingvorderingen  1.151 1.548

Overige vorderingen  

en overlopende activa (4) 31.316 17.084

  93.667 99.937

  

Liquide middelen  110.310 54.401

  

Totaal  910.398 895.385

Toelichting 2016 2015

ACTIVA

Vaste activa  

Immateriële vaste activa (1) 2.774 55

  

Materiële vaste activa (2)

Terreinen  103.044 112.254

Bedrijfsgebouwen  328.538 348.339

Installaties, emballage  

en logistieke middelen 66.020 81.345

Andere vaste bedrijfsmiddelen  65.505 70.521

Niet aan de bedrijfsuitoefening  

dienstbaar 126.774 112.767

  689.881 725.225

  

Financiële vaste activa (3)

Deelnemingen  10.322 12.072

Vorderingen op deelnemingen  3.025 3.350

Overige vorderingen  419 345

  13.766 15.767

 
  Voor de staande weergave van  

de geconsolideerde balans klik hier.
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Toelichting 2016 2015

  

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen inclusief  

aflossingsverplichtingen (13) 25.694 1.703

Schulden aan leden / niet-leden (14) 62.313 53.344

Aflossingsverplichting  

aan leden / niet-leden (14) 74.160 12.553

Crediteuren  26.562 44.933

Statiegelden  85.186 82.936

Overige schulden  

en overlopende passiva (15) 60.310 61.288

  334.225 256.757

  

Totaal  910.398 895.385

*  Achtergestelde leningen. Deze vormen gezamenlijk met het eigen vermogen  

het aansprakelijk vermogen. Het aansprakelijk vermogen bedraagt ultimo 2016  

€ 439,2 miljoen (2015: € 481,1 miljoen) na voorgestelde extra betaling.

Toelichting 2016 2015

PASSIVA   

  

Groepsvermogen  

Eigen vermogen (5) 226.650 219.263

Aandeel derden (6) 2.366 2.278

  229.016 221.541

  

Voorzieningen (7)

Voorziening latente  

belastingverplichting  1.759 1.664

Reorganisatievoorziening  11.610 1.748

Overige voorzieningen  5.750 5.605

  19.119 9.017

  

Langlopende schulden  

Liquiditeitsbijdrage * (8) – 46.036

Ledenleningen * (9) – 202.072

Certificaten B * (9) 202.830 –

Vrijwillige (leden)leningen * (10) – 7.223

Certificaten C * (10) 3.620 –

Aanvoerdersleningen * (11) – 6.514

Certificaten D * (11) 6.057 –

Langlopende bankleningen (12) 115.531 146.225

  328.038 408.070  
  Voor de staande weergave van  

de geconsolideerde balans klik hier.
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Toelichting 2016 2015

Bedrijfsbaten  

Provisies  94.942 97.758

Contributies  9.541 9.736

Partij- en stapelwagenheffing  64.706 67.560

Transactie- en serviceheffing  24.269 24.791

Emballage  53.067 53.339

Verhuur stapelwagens en cc’s  25.333 24.328

Verhuur onroerend goed  52.461 52.962

Diverse opbrengsten  54.050 52.187

  378.369 382.661

  

Bedrijfslasten  

Lonen en salarissen (16) 162.604 147.598

Sociale lasten  17.818 17.474

Pensioenlasten  13.053 13.303

Afschrijvingen en  

waardeverminderingen  68.131 75.581

Overige bedrijfslasten (17) 108.231 99.937

  369.837 353.893

  

Bedrijfsresultaat  8.532 28.768

Toelichting 2016 2015

  

Financiële baten en lasten  

Rentelasten en soortgelijke kosten  –16.327 –17.503

Rentebaten en soortgelijke  

opbrengsten  1.820 2.711

  –14.507 –14.792

  

Resultaat voor belasting  –5.975 13.976

  

Resultaat deelnemingen  (3) 8.720 2.257

Vennootschapsbelasting (18) 607 –3.991

Aandeel derden  –277 –202

  

Resultaat na belasting  3.075 12.040

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2016
(bedragen x € 1.000)
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2016 2015

Operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 8.532 28.768

Afschrijvingen en  

waardeverminderingen 68.131 76.481

Mutatie voorzieningen 10.533 –5.558

87.196 99.691

Verandering in werkkapitaal

Af-/toename handelsdebiteuren –6.181 6.125

Af-/toename vorderingen  

op deelnemingen 24 –150

Af-/toename overige vorderingen –9.478 1.761

Af-/toename schulden  

aan leden / niet-leden 7.629 13.112

Af-/toename crediteuren –885 2.237

Af-/toename statiegelden 2.250 1.462

Af-/toename overige schulden 1.226 839

Af-/toename vervallen consolidatie  

handelsdebiteuren * –55.560 –

Af-/toename vervallen consolidatie  

crediteuren * 56.078 –

-4.897 25.386

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016
(bedragen x € 1.000)

2016 2015

Ontvangen rente 1.806 2.711

Ontvangen dividend 2.388 2.581

Betaalde rente –16.553 –17.503

Betaalde winstbelasting –4.180 –206

–16.539 –12.417

Kasstroom uit operationele activiteiten 65.760 112.660

Investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa –45.017 –45.810

Desinvesteringen in materiële vaste activa 15.242 20.731

Investeringen in immateriële vast activa –2.774 –

Aflossing langlopende vorderingen 639 1.458

Verstrekking langlopende vorderingen –487 –260

Desinvestering in overige financiële  

vaste activa 9.540 –

Kasstroom uit investeringsactiviteiten –22.857 –23.881

 
  Voor de staande weergave van het  

geconsolideerd kasstroomoverzicht klik hier.
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2016 2015

Financieringsactiviteiten

Mutatie rekening courant krediet – –49.563

Aflossing langlopende leningen –1.703 –27.360

Extra aflossing gedurende het boekjaar –5.000 –25.000

Nieuwe leningen – 50.000

Liquiditeits- en kapitaalsbijdragen 48.120 46.036

Vrijwillige (leden)lening –3.603 –1.111

Terugbetaling ledenlening –20.850 –30.327

Terugbetaling aanvoerderslening –1.297 –2.325

Terugbetaling participatiereserve –2.661 –4.600

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 13.006 –44.250

Netto kasstroom 55.909 44.529

Stand liquide middelen per 1 januari 54.401 9.872

Stand liquide middelen per 31 december 110.310 54.401

Mutatie liquide middelen 55.909 44.529

*  De vervallen consolidatie betreft de verkoop van Hobaho Horti Groep B.V. welke  

tot moment van verkoop op 13 september 2016 is meegeconsolideerd. De totale 

vervallen consolidatie betreft nihil. Ten behoeve van het inzicht zijn alleen de 

materiële posten afzonderlijk weergegeven in het kasstroomoverzicht.

 
  Voor de staande weergave van het  

geconsolideerd kasstroomoverzicht klik hier.
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2016 2015

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen 3.075 12.040

Totaal van de rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen – – 

Totaalresultaat 3.075 12.040

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2016
(bedragen x € 1.000)
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Toelichting op de geconsolideerde cijfers 2016

door een op voorstel van de directie door de algemene leden-

vergadering vast te stellen percentage over door de leden af te 

rekenen producten via de coöperatie. Certificaten zijn achter-

gesteld bij vorderingen van crediteuren en andere verschaffers  

van vreemd vermogen. De uitkering van Certificaten B kan op 

voorstel van de directie en na goedkeuring door de algemene 

ledenvergadering, na het verstrijken van de looptijd van de 

 betreffende jaarlagen, worden uitgekeerd indien het risicodragend 

vermogen tenminste 45% bedraagt. De jaarrekening is opgemaakt 

na voorstel resultaatbestemming. Hierdoor is het resultaat van het 

huidig boekjaar toegevoegd aan de algemene reserve, certificaten 

A en schulden aan leden.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen  

van Titel 9 Boek 2 BW. Voor de presentatie van de winst-en-verlies-

rekening is, omwille van het inzicht, afgeweken van de voorgeschre-

ven modellen in het besluit modellen jaarrekening vanwege het 

bijzondere karakter van de bedrijfsactiviteiten. Het gehanteerde 

model is uitgebreider dan het voorgeschreven model.

De in de toelichting opgenomen bedragen luiden in duizenden 

euro’s, tenzij anders vermeld. Met het resultaat wordt bedoeld het 

resultaat inclusief bijzondere posten, tenzij anders is vermeld.

TOELICHTING ALGEMEEN

Doelstelling

Coöperatie Royal FloraHolland U.A., hierna te noemen Royal Flora-

Holland, is een coöperatie met een uitgesloten aansprakelijkheid 

voor haar leden. De coöperatie wil voor haar leden de hoogste 

verkoopopbrengsten tegen de laagste afzet kosten realiseren, door 

het organiseren van een geheel van (virtuele) marktplaatsen en 

daarmee samenhangende diensten en voorzieningen. Leden van de 

coöperatie kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn, die 

één of meer bedrijven uitoefenen, waarin sierteeltproducten worden 

geteeld. Royal FloraHolland is statutair gevestigd te  Aalsmeer met 

het kantooradres Legmeerdijk 313, 1430 BA  Aalsmeer, Nederland.

Aansprakelijkheid leden van de coöperatie 

Royal FloraHolland heeft een statutaire uitsluiting van aansprake-

lijkheid van haar leden. Dit betekent dat de leden van de coöperatie 

geen aansprakelijkheid hebben voor niet verrekende verliezen 

anders dan de bij de coöperatie uitstaande financiering in de vorm 

van een participatiereserve en achtergestelde ledenlening.

De uit het resultaat gevormde Certificaten A die op naam staat van 

haar leden is onderdeel van het eigen vermogen van de coöperatie.

Daarnaast neemt ieder lid van de coöperatie deel in Certificaten B 
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stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend, dat deze 

onderneming daardoor als groepsmaatschappij moet worden 

beschouwd.

De groepsmaatschappijen zijn integraal in de geconsolideerde 

jaar rekening opgenomen. Het aandeel van derden in het vermogen 

en in het resultaat worden afzonderlijk vermeld. Intercompany-

transacties en onderlinge vorderingen en schulden worden geëli-

mineerd. Consolidatie en deconsolidatie geschiedt op moment van 

verkrijging of vervreemding van de beslissende zeggenschap.

De groepsmaatschappijen zijn volgens de grondslagen van waar-

dering en resultaatbepaling van Royal FloraHolland in de geconso-

lideerde jaarrekening verwerkt.

In de organisatiestructuur heeft Royal FloraHolland er voor gekozen 

de activiteiten die direct dienstbaar zijn aan haar kernactiviteiten 

onder te brengen in de coöperatie. De niet direct aan het veiling-

bedrijf dienstbare activiteiten zijn, evenals een aantal andere finan-

ciële belangen, ondergebracht in deelnemingen.

Zie bijlage 1 voor de consolidatiekring. In 2016 is de deelneming 

Hobaho Horti Groep B.V. vervreemd. Hierdoor is Hobaho Horti 

Groep B.V. tot 13 september 2016 opgenomen in de consolidatie. 

Hobaho Horti Groep B.V. had 100% belang in De Verenigde Koelhui-

zen Hobaho B.V. Bij de verkoop van Hobaho Horti Groep B.V. is de 

deelneming De Verenigde Koelhuizen Hobaho B.V. op 1 september 

2016 aangekocht door FH Vastgoed Holding B.V. en is vanaf deze 

datum opgenomen in de consolidatie. Daarnaast zijn 12,2% van de 

aandelen in ABC Westland Beheer B.V. en ABC Westland Beheer C.V. 

verkocht.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van het voorgaande jaar zijn, waar nodig, aangepast voor 

vergelijkingsdoeleinden.

Omdat de klantenheffing in 2016 feitelijk niet anders behandeld  

is dan de aanvoerdersheffing wordt met ingang van 2016 de BBH- 

heffing voor zowel aanvoerders als klanten via de balans verwerkt en 

zijn de vergelijkende cijfers van 2015 hierdoor aangepast. Hiervoor 

is in 2015 een bedrag van € 8,9 miljoen in mindering gebracht op  

de bedrijfsbaten ‘provisies’ en op de overige bedrijfslasten.

Voorgaand jaar werd de jaarrekening opgesteld voor verwerking 

voorstel resultaatbestemming. Vanaf 2016 wordt de jaarrekening 

opgesteld na voorgestelde resultaatbestemming en zijn hierdoor 

de vergelijkende cijfers van 2015 aangepast. De door de directie 

aan de Algemene Ledenvergadering voorgestelde winstbestem-

ming wordt niet meer in de overige gegevens opgenomen maar  

in de toelichting.

Consolidatiegrondslagen

In de geconsolideerde jaarrekening 2016 zijn opgenomen Royal 

FloraHolland en haar groepsmaatschappijen waarmee Royal 

FloraHolland een organisatorische en economische eenheid vormt 

(tezamen ‘de groep’ genoemd). Groepsmaatschappijen zijn onder-

nemingen waarin Royal FloraHolland direct of indirect een beslis-

sende zeggenschap in besturing en financieel beleid heeft.  

Beslissende zeggenschap wordt verondersteld aanwezig te zijn 

indien Royal FloraHolland meer dan 50% van het aandelenkapitaal 

bezit, dan wel zodanig bijzondere rechten heeft, zoals potentiële 
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en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse 

lineaire afschrijvingen zijn gebaseerd op verwachte economische 

levensduur van gebouwen en terreinvoorzieningen van 10 - 33 1/3 

jaar, van machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen 

van 5 tot 10 jaar, rekening houdend met de restwaarde. Op niet aan 

de bedrijfsuitoefening dienstbare activa wordt niet afgeschreven. 

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen 

zodra de kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is 

voldaan. Deze worden afgeschreven over de geschatte termijn 

waarvoor het onderhoud is gepleegd. Alle overige onderhouds-

kosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bijzondere waardeverminderingen kunnen voorkomen als zich 

wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden dat 

de boekwaarde van een actief niet (volledig) terugverdiend wordt. 

(Zie ook toelichting op pagina 134, risico’s op bijzondere waarde-

verminderingen vaste activa.)

Van de vrije gronden in Naaldwijk (TPW Mars) is 31% bestemd voor 

verkoop aan derden, 69% wordt aangehouden voor toekomstige 

verkopen aan handelspartijen of eigen gebruik. Van de vrije 

gronden in Rijnsburg is 42% bestemd voor verkoop aan derden, 

58% wordt aangehouden voor toekomstige verkopen aan handels-

partijen of eigen gebruik.

De vrije gronden bestemd voor verkoop aan handelspartijen of 

eigen gebruik in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg worden be-

schouwd als economisch uitwisselbaar. Bij toekomstige verkoop 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA, 

RESULTAATBEPALING EN KASSTROMEN

Algemeen

De grondslagen voor waardering van activa en passiva en resul-

taat-bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De activa en 

passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij 

anders vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de 

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met uitstroom van middelen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vast-

gesteld.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings-

prijs verminderd met afschrijvingen en eventuele bijzondere 

waardeverminderingen. De jaarlijkse lineaire afschrijvingen zijn 

gebaseerd op basis van de verwachte economische levensduur van 

5 tot 10 jaar. Bijzondere waardeverminderingen kunnen voorkomen 

als zich wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoe-

den dat de boekwaarde van een actief niet (volledig) terugverdiend 

wordt.

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische 

kostprijs of vervaardigingprijs, verminderd met afschrijvingen  
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Onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen zijn 

gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, eventueel verminderd 

met noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Vorderingen en liquide middelen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel 

verminderd met noodzakelijke geachte voorziening voor oninbaar-

heid. Vorderingen en liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Voorraden en onderhanden projecten

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs eventueel 

verminderd met noodzakelijk geachte voorziening voor incourant-

heid. De onderhanden projecten, bestaande uit nog te factureren 

opbrengsten dienstverlening, zijn gewaardeerd tegen de verwachte 

verkoopwaarde. Opbrengsten worden verantwoord naar rato van 

voortgang van de projecten. 

Voorzieningen 

Voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en verliezen die op 

balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, maar op 

betrouwbare wijze is in te schatten. De omvang van de voorziening 

is bepaald door middel van schatting van de bedragen die nood-

zakelijk worden geacht om de desbetreffende verplichtingen en 

verliezen af te wikkelen.

van terreinen zal ongeacht of dit een terrein in Aalsmeer, Naaldwijk 

of Rijnsburg betreft worden uitgegaan van een gemiddelde kost-

prijs. Het (commerciële) resultaat omvat dan het verschil tussen  

de opbrengst en het verkochte aantal vierkante meters tegen de 

gemiddelde kostprijs.

De vrije gronden bestemd voor verkoop aan derden worden niet 

beschouwd als economisch uitwisselbaar en zijn gewaardeerd 

tegen de historische kostprijs per locatie onder aftrek van  

bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarbij invloed van betekenis op het financiële en 

zakelijke beleid wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd volgens de 

nettovermogenswaarde. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 

verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van 

meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens 

de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de 

waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaar-

de negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor 

zover Royal FloraHolland in deze situatie geheel of ten dele instaat 

voor de schulden van de deelneming of het stellige voornemen 

heeft de deelneming in staat te stellen haar schulden te betalen, 

wordt een voorziening getroffen.

Deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis op het financiële 

en zakelijke beleid wordt uitgeoefend, zijn gewaardeerd op verkrij-

gingprijs onder aftrek van nodig geachte afwaarderingen wegens 

duurzame waardeverminderingen. 
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Leasing

De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats 

op grond van de economische realiteit op het tijdstip van het 

aangaan van het contract. In geval van financiële leasing (waarbij 

de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease- 

object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) 

worden het lease-object en de daarmee samen hangende schuld bij 

het aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de 

reële waarde van het lease-object op het moment van het aangaan 

van de leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante 

waarde van de minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten 

van de lessee worden opgenomen in de eerste verwerking van het 

actief. De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en 

aflossing van de uitstaande verplichting, waarmee een constante 

rentevoet wordt bereikt over de resterende netto-verplichting. In 

geval van operationele leasing zijn de lease betalingen lineair over 

de leaseperiode ten laste van de winst- en-verliesrekening gebracht.

Bepaling van het resultaat

Het resultaat, zijnde het saldo van bedrijfsbaten en -lasten over  

het boekjaar, zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 

hebben. Bedrijfsbaten (‘winsten’) zijn verantwoord voor zover zij  

op de balansdatum zijn gerealiseerd. Bedrijfslasten (‘verliezen’)  

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar zijn 

verwerkt indien en voor zover deze voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

Pensioenen 

De groep kent twee pensioenregelingen. Royal FloraHolland heeft 

een toegezegde pensioenregeling (middelloonregeling), waarvan 

de nominale aanspraken verzekerd zijn middels een gesepareerd 

depot die is ondergebracht bij een verzekeraar. De toegekende 

pensioenaanspraken worden door middel van jaarlijkse pensioen-

betalingen aan de verzekeraar afgefinancierd. De dekkingsgraad 

bedraagt ultimo 2016 114,4%. De dekkingsgraad ligt ruim boven 

het door De Nederlandsche Bank gestelde minimum van 97,5%.  

De pensioenen zijn in 2016 niet geïndexeerd. Voor de pensioen-

regelingen geldt dat de premiebetalingen als last wordt verant-

woord in het jaar waarop deze betrekking heeft.  

Jubilea 

De voorziening jubilea betreft aan verstreken dienstjaren toe te 

rekenen kosten van toekomstige jubileumuitkeringen, rekening 

houdend met de kans op tussentijdse uitdiensttreding en over-

lijden.

Reorganisatie

De voorziening reorganisatie betreft toe te rekenen kosten voor 

boventalligen gebaseerd op het sociaal plan.

Statiegelden

Statiegeldverplichtingen zijn opgenomen tegen de statiegeldwaarde 

van de op balansdatum in omloop zijnde meermalige emballage 

onder aftrek van een geschat bedrag voor emballage die niet retour 

zal komen.
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Derivaten en financiële risico’s

Derivaten

Royal FloraHolland houdt geen financiële instrumenten voor 

handelsdoeleinden en geeft deze ook niet uit.

Beheer van valutarisico’s

Transacties in vreemde valuta vinden slechts in beperkte mate 

plaats. Ook activa en passiva luiden doorgaans in euro’s. Uit dien 

hoofde is het valutarisico beperkt.

Beheer van renterisico’s

Royal FloraHolland volgt de marktrenteontwikkelingen intensief. 

Het beleid van Royal FloraHolland ten aanzien van renterisico’s 

heeft ten doel om renteschommelingen op te vangen.  

De renteswaps maken deel uit van een effectieve hedgerelatie 

waarbij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij kostprijs-

hedge-accounting worden gedurende de looptijd de renteswaps 

gewaardeerd tegen historische kostprijs. Waardeveranderingen 

worden niet verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Beheer van liquiditeitsrisico’s

Met kredietinstellingen zijn ten aanzien van de bancaire finan-

ciering, en de voorwaarden waaronder deze ter beschikking zijn 

gesteld, nadere afspraken gemaakt over de kredietwaardigheids-

ratio’s van Royal FloraHolland. Voor de bancaire financiering zijn 

geen activa als zekerheid afgegeven.

Resultaat deelnemingen

Van deelnemingen waarbij de groep geen beslissende zeggen-

schap heeft, wordt het aandeel in het resultaat van de deelneming 

in de winst-en-verliesrekening verantwoord volgens de nettovermo-

genswaarde. Voor zover er niet volgens nettovermogenswaarde 

wordt gewaardeerd, betreft het resultaat de in het verslagjaar 

ontvangen dividenden en eventuele waardeveranderingen.

Belastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van het verant-

woorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten 

en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Voor belastbare of 

verrekenbare tijdelijke verschillen is een latente belastingverplich-

ting of latente belastingvordering opgenomen. De latente belas-

tingvordering is opgenomen onder de vlottende activa indien 

verwacht wordt dat deze vordering in de toekomst verrekend kan 

worden. Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie is een 

latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijn-

lijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening in de 

toekomst. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde waarbij is uitgegaan van het 

geldende belastingtarief (25%).

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De liquide middelen in het overzicht bestaan uit direct beschikbare 

geldmiddelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en 

belastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.
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Beheer van debiteurenrisico’s

Om het risico van oninbare debiteurenvorderingen te beheersen 

wordt dit voortdurend bewaakt. De dienstverlening van Royal 

FloraHolland is over een grote groep klanten gespreid waardoor  

er geen sprake is van een grote concentratie van de debiteuren-

vorderingen. Een overwegend deel van de debiteurenvorderingen 

wordt afgedekt door (on)beperkte non-storno verklaringen, bank-

garanties en een kredietverzekeringspolis ingeval er een 14 dagen 

krediet wordt verstrekt voor Royal FloraHolland Connect aankopen.

Risico’s op bijzondere waardeverminderingen gebouwen  

en terreinen

Belangrijk onderdeel van de strategie van Royal FloraHolland is  

het bieden van aantrekkelijke fysieke marktplaatsen om ‘de handel’ 

optimaal te faciliteren en aan zich te kunnen binden. Deze strategie 

brengt aanzienlijke investeringen in activa, vooral in gebouwen en 

terreinen met zich mee. Hierbij heeft Royal FloraHolland een lange 

termijn visie, waarbij echter door marktomstandigheden en ontwik-

kelingen in de financiële en onroerend goed wereld fluctuaties  

op middellange en lange termijn in de waardering van de vaste 

activa niet uit te sluiten zijn. Ondanks deze lange termijnvisie 

kunnen daarom deze fluctuaties leiden tot bijzondere waarde-

verminderingen.

Royal FloraHolland evalueert periodiek haar beleid ten aanzien  

van afschrijvingen, waarderingsgrondslagen en investeringen,  

in het bijzondere ten aanzien van investeringen in gebouwen  

en terreinen, om zodoende het risico op bijzonder waardevermin-

deringen te beperken. Voor de beoordeling of bijzondere waarde-

verminderingen noodzakelijk zijn, toetst Royal FloraHolland  

periodiek de boekwaarde aan de te realiseren kasstromen per 

navolgende activa categorieën: 1) marktcentra exportlocaties,  

2) marktcentra binnenlandse markt, 3) vrije gronden ten behoeve 

van verkoop aan handelspartijen en 4) ten behoeve van verkoop 

aan derden en 5) losse panden op de marktplaatsen die afzonder-

lijk identificeerbaar en exploiteerbaar zijn.
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Toelichting op de geconsolideerde balans 2016
(bedragen x € 1.000)

VASTE ACTIVA

(1) Immateriële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

2016 2015

Stand per 1 januari 55 496

Mutaties

Investeringen 2.774 –

Waardeverminderingen – –378

Afschrijvingen –6 –63

Deconsolidatie Hobaho Horti Groep B.V –49 –

Stand per 31 december 2.774 55

Cumulatieve aanschafwaarde 9.135 6.853

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen –6.361 –6.798

Stand per 31 december 2.774 55

    

Investeringen hebben betrekking op software. De immateriële vaste activa worden in 5 tot 10 jaar afgeschreven.

De waardeverminderingen in 2015 hebben betrekking op de afwaardering op de fustconcessie.
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(2) Materiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

Boekwaarde  

begin jaar Investe ringen Over boekingen

Vervallen  

consolidatie

Afschrijvingen  

& waarde- 

verminderingen Desinvesteringen

Boek waarde  

einde jaar

Terreinen

Terreinen 85.182 – – –353 – –10.412 74.417

Terreinvoorzieningen 27.072 399 2.114 – –958 – 28.627

Subtotalen 112.254 399 2.114 –353 –958 –10.412 103.044

Bedrijfsgebouwen 348.339 7.021 9.843 – –33.579 –3.086 328.538

Installaties, emballage en logistieke middelen

Installaties 25.839 927 18 –1.711 –5.826 – 19.247

Emballage 8.618 2.477 13 – –3.477 – 7.631

Middelen t.b.v. het logistieke proces 46.888 496 399 – –8.641 – 39.142

Subtotalen 81.345 3.900 430 –1.711 –17.944 – 66.020

Andere vaste bedrijfsmiddelen 70.521 5.100 4.734 – –14.850 – 65.505

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Terreinen en panden voor vrije verkoop 91.894 854 – – –620 –1.600 90.528

Bedrijfsmiddelen in uitvoering 20.873 32.637 –17.120 – – –144 36.246

Subtotalen 112.767 33.491 –17.120 – –620 –1.744 126.774

Totalen 2016 725.225 49.911 – –2.063 –67.952 –15.242 689.881

Totalen 2015 775.586 47.510 – – –75.140 –22.731 725.225
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Terreinen

Bedrijfs-  

gebouwen

Machines  

& Installaties

Andere vaste  

bedrijfsmiddelen

 

Niet aan de 

bedrijfs - 

 uitoefening  

dienstbaar 2016 2015

Cumulatieve aanschafwaarde 129.308 838.931 208.674 146.751 167.850 1.491.512 1.456.461

Cumulatieve afschrijving & waardeverminderingen –26.264 –510.393 –142.652 –81.246 –41.076 –801.631 –731.236

Stand per 31 december 103.044 328.538 66.022 65.505 126.774 689.881 725.225

   

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum van terreinen voor vrije verkoop is 

als volgt:

 

 
Aantal m2 

 (x 1.000) Boek waarde

Royal FloraHolland 1.007 65.935

Greenparc V.O.F. 108 1.402

Stand per 31 december 1.115 67.337

 

Om een beter inzicht in de materiële vaste activa te krijgen is  

er in 2016 voor gekozen om de rubrieken anders te presenteren.  

De vergelijkende cijfers van 2015 zijn hierdoor ook aangepast naar 

deze nieuwe indeling. Door de nieuwe presentatie is de rubriek 

‘Installaties, emballage en logistieke middelen’ € 1,5 miljoen lager 

geworden, terwijl de rubriek ‘Andere vaste bedrijfsmiddelen’  

€ 1,5 miljoen hoger is geworden. 

In 2016 heeft een opschoning van de materiële vaste activa met 

een boekwaarde nul plaatsgevonden. Individuele activa waarvoor 

de conclusie is getrokken dat deze geen presentatie-eenheden van 

het gebruik meer leveren, zijn voor de aanschafwaarde en cumula-

tieve afschrijvingen verwijderd uit de materiële vaste activa.  

Om een beter inzicht in de jaarrekening te krijgen is er voor  

gekozen om de vergelijkende cijfers ultimo 2015 aan te passen.  

Hierdoor zijn de vergelijkende cijfers voor een bedrag van  

€ 362 miljoen aangepast in de aanschafwaarde en de cumulatieve 

afschrijvingen ten opzichte van de jaarrekening 2015.

De terreinen voor vrije verkoop betreffen vrije gronden voor ver-

koop aan handelspartijen en voor verkoop aan derden, niet zijnde 

handelspartijen. De vrije gronden voor verkoop aan handelspar-

tijen worden aangehouden voor toekomstige uitgifte aan klanten  

van Royal FloraHolland ter ondersteuning van de centrale markt-

plaatsfunctie. 
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Bedrijfsmiddelen in uitvoering betreffen investeringen die per 

balansdatum nog niet in gebruik zijn genomen. De investeringen 

die gedurende het jaar in gebruik genomen worden, zijn via de 

kolom ‘overboekingen’ aan de juiste activacategorie toegekend. 

Investeringen die in 2016 in gebruik zijn genomen, zijn onder 

andere gericht op brandveiligheid, groot onderhoud gebouwen, 

emballage en ICT. Investeringen die ultimo 2016 nog niet in gebruik 

zijn genomen zijn onder andere; renovatie parkeerdak, brandveilig-

heid en bijdrage aan verbetering infrastructuur (N222 in Naaldwijk).

In 2016 betreffen de grootste desinvesteringen de verkoop van 

bouwgrond in Aalsmeer, Naaldwijk en Venlo en de verkoop van  

een deel van het Strijpgebouw in Naaldwijk.   

Over een bedrag van € 7,5 miljoen dat geactiveerd is, heeft  

Royal FloraHolland geen  juridisch eigendom.

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van 

de geschatte economische levensduur:

–  Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden  

niet afgeschreven. 

–  Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen: afschrijving  

over 10 – 33 1/3 jaar. 

–  Machines en installaties & andere vaste bedrijfsmiddelen:  

afschrijving over 5 – 10 jaar.
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(3) Financiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

Deelnemingen

Vorderingen op 

deel nemingen

Overige  

vorderingen

 

 

2016 2015

Stand per 1 januari 12.072 3.350 345 15.767 20.095

 

Mutaties

Desinvesteringen –1.995 – – –1.995 –1.857

Resultaat deelnemingen 2.125 – – 2.125 2.257

Verstrekkingen – – 488 488 260

Aflossingen – –325 –414 –739 –1.458

Terugname bijzondere waardeverminderingen 500 – – 500 –949

Dividenduitkering –2.380 – – –2.380 –2.581

Stand per 31 december 10.322 3.025 419 13.766 15.767

 

Deelnemingen

De terugname bijzondere waardeverminderingen van de deelnemingen is verantwoord in 

de winst- en verliesrekening onder de post resultaat deelnemingen. Resultaat deelnemingen 

in de geconsolideerde winst- en verliesrekening bedraagt € 8,7 mln. Hierin zijn resultaten 

van verkooptransacties gedurende 2016 verantwoord.

Vorderingen op deelnemingen

Onder deze post zijn leningen begrepen aan deelnemingen. De rente op deze leningen  

bedraagt gemiddeld 4,6% en de leningen hebben een resterende looptijd korter dan 5 jaar.

Transacties met verbonden partijen

Alle transacties met de deelnemingen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities.
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VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

(4) Overige vorderingen en overlopende activa 2016 2015

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.541 730

Vooruitbetaalde kosten 4.722 8.643

Voorraden en onderhanden projecten 698 731

Overige vorderingen 5.813 4.714

Overlopende activa 15.542 2.266

Stand per 31 december 31.316 17.084

De stijging van de overlopende activa wordt veroorzaakt door de vooruitbetaalde pensioen-

premie 2017 voor een bedrag van € 14,9 miljoen.

EIGEN VERMOGEN

(5) Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 226,7 miljoen (2015: € 219,3 miljoen). 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.
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(6) Aandeel derden * 2016 2015

Stand per 1 januari 2.278 2.286

Mutaties

Aandeel in resultaat boekjaar 277 202

Dividenduitkering –189 –152

Correctie op voorgaand boekjaar – –58

Stand per 31 december 2.366 2.278

(7) Voorzieningen
Latente belasting- 

verplichtingen

Reorganisatie-

voorziening

Overige  

voorzieningen

 

2016 2015

Stand per 1 januari 1.664 1.748 5.605 9.017 14.996

Mutaties

Toevoegingen 95 11.272 282 11.649 1.773

Onttrekkingen – –884 – –884 –6.381

Vrijval – – –137 –137 –397

Herrubricering – –526 – –526 –974

Stand per 31 december 1.759 11.610 5.750 19.119 9.017

De voorziening latente belastingverplichtingen vindt haar oorsprong in verschillen tussen 

de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en een gevormde kosten-

egalisatiereserve. De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd op basis  

van een vennootschapsbelastingtarief van 25,0% (2015: 25,0%). 

De reorganisatievoorziening heeft overwegend een looptijd korter dan 1 jaar terwijl  

de overige voorzieningen overwegend een looptijd langer dan 1 jaar hebben.

*   Aandeel derden heeft betrekking op derden die een minderheidsaandeel hebben in Royal FloraHolland. 
Voor een overzicht van deelnemingen wordt verwezen naar pagina 141.
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(8) Liquiditeitsbijdrage 2016 2015

Stand per 1 januari 46.036 44.759

 

Mutaties

Bijschrijving leden- en aanvoerderslening voorgaand boekjaar –46.036 –44.759

Ingehouden lopend boekjaar bij leden 46.715 44.485

Ingehouden lopend boekjaar bij niet-leden 1.405 1.551

Tussenstand voor statutenwijziging 48.120 46.036

Wegens statutenwijziging overgezet naar Certificaten A –11.635 –

Wegens statutenwijziging overgezet naar Certificaten B –35.097 –

Wegens directiebesluit overgezet naar Certificaten D –1.388 –

Stand per 31 december – 46.036

De liquiditeitsbijdrage bestaat uit een ingehouden bijdrage van 1,0% van de productomzet 

van leden en niet-leden. In 2016 bedroeg het totaalbedrag van de ingehouden liquiditeits-

bijdrage € 48,1 miljoen (2015: € 46,0 miljoen). In artikel 39 ‘Overgangsbepalingen 2017’ 

artikel ‘III. Liquiditeitsbijdrage 2016’ van de nieuwe statuten is geregeld dat de in 2016 

ingehouden liquiditeitsbijdrage van leden per 31 december aangewend voor leden van 

vol storting op de Certificaten A en/of B. Op basis van het directiebesluit naar aanleiding 

van de statutenwijziging is besloten om de ingehouden liquiditeitsbijdrage van niet-leden 

over te zetten naar Certificaten D.

De liquiditeitsbijdrage per 31 december 2015 is achtergesteld bij alle vorderingen van 

derden op Royal FloraHolland. De liquiditeitsbijdrage is ultimo 2016 nihil door de overzetting 

naar Certificaten A, B of D als gevolg van de statutenwijziging.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

(9) Ledenleningen 2016 2015

Stand per 1 januari 202.072 175.382

 

Mutaties

Bijschrijving liquiditeitsbijdrage voorgaand boekjaar 44.495 43.244

Uitbetaling gedurend lopend boekjaar –11.421 –7.746

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden –38.331 –9.429

Overboekingen lidtype naar ledenlening 1.230 621

Tussenstand voor statutenwijziging 198.045 202.072

Wegens statutenwijziging overgezet naar Certificaten B –198.045 –

Stand per 31 december – 202.072

De bijschrijvingen op de ledenleningen worden rentedragend per 1 januari volgend op  

het jaar van bijschrijving. In 2017 worden de jaarlaag 2007 van Bloemenveiling Aalsmeer  

en de jaarlaag 2008 van Royal FloraHolland voor een bedrag van € 38,3 miljoen uitgekeerd.

Over 2016 is een rente vergoed van 0,5% (2015: 1,4%). In artikel 39 ‘Overgangsbepalingen 

2017’ artikel ‘II. Ledenlening/Certificaten B van de nieuwe statuten is geregeld dat het saldo 

van € 198,0 miljoen van de ledenleningen volledig worden overgezet naar Certificaten B.
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(9) Certificaten B 2016 2015

Stand per 1 januari – –

 

Mutaties

Wegens statutenwijziging toegevoegd van ledenleningen 198.045 –

Bijboeking liquiditeitsbijdrage 2016 35.097 –

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden –30.312 –

Stand per 31 december 202.830 –

Volgens de nieuwe statuten artikel 17 lid 4e is bepaald dat indien de ratio Risicodragend 

Vermogen de bovengrens te boven gaat, de algemene vergadering op voorstel van de 

directie de ALV kan besluiten andere jaarlagen vervroegd af te lossen. Tijdens de ALV van 

juni 2016 is de bovengrens van het Risicodragend Vermogen vastgesteld op 55%. De oudste 

jaarlaag/jaarlagen kunnen als eerste vervroegd worden afgelost. In 2017 word voorgesteld 

de jaarlaag 2009 en 2010 van Royal FloraHolland voor een bedrag van € 30,3 miljoen 

vervroegd af te lossen. In beide jaren is er sprake geweest van een inhouding van 0,5%.

Het Risicodragend Vermogen voor vervroegde aflossing jaarlaag 2009 en 2010 bedraagt 

58,9% en na deze uitkering 54,9%.

Van het saldo van € 202,8 miljoen heeft een bedrag van € 42,2 miljoen een looptijd langer 

dan vijf jaar. In 2017 zal naar verwachting een bedrag van € 7 miljoen worden uitbetaald 

aan gestopte leden.

In artikel 17 lid 4h van de nieuwe statuten is geregeld dat de Certificaten B zijn achter-

gesteld bij alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland.
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(10) Vrijwillige (leden)leningen 2016 2015

Stand per 1 januari 7.223 8.334

 

Mutaties

Stortingen 111 159

Uitbetalingen –3.714 –1.270

Tussenstand voor statutenwijziging 3.620 7.223

Wegens directiebesluit overgezet naar Certificaten C –3.620 –

Stand per 31 december – 7.223

Over 2016 is een rente vergoed van 1,0% (2015: 1,9%). Op basis van de statutenwijziging  

is geregeld dat het saldo van € 3,6 miljoen van de vrijwillige leden(lening) volledig wordt 

overgezet naar Certificaten C.

Certificaten C 2016 2015

Stand per 1 januari – –

 

Mutaties

Wegens directiebesluit overgezet naar Certificaten C 3.620 –

Stand per 31 december 3.620 –

Van het saldo € 3,6 miljoen is een bedrag van € 1,4 miljoen opvraagbaar binnen 1 jaar.  

De op de Certificaten C ingelegde bedragen worden na vijf jaar opeisbaar. Het saldo van  

€ 3,6 miljoen heeft een looptijd korter dan 5 jaar. 

In artikel 17 lid 5 van de nieuwe statuten is geregeld dat de Certificaten C zijn achtergesteld 

bij alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland en van houders van Certificaten B.
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(11) Aanvoerdersleningen 2016 2015

Stand per 1 januari 6.514 6.442

 

Mutaties

Bijschrijving bijdrage huidig boekjaar 1.548 1.515

Uitbetaling wegens overlijden en uittreding –924 –449

Overboeking naar ledenlening –1.230 –621

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden –489 –373

Tussenstand voor statutenwijziging 5.419 6.514

Wegens directiebesluit overgezet naar Certificaten D –5.419 –

Stand per 31 december – 6.514

De bijschrijvingen op de aanvoerdersleningen worden rentedragend per 1 januari volgend 

op het jaar van bijschrijving. In 2017 worden de jaarlaag 2007 van Bloemenveiling Aalsmeer 

en de jaarlaag 2008 van Royal FloraHolland voor een bedrag van € 489.000 uitgekeerd.

Over 2016 is een rente vergoed van 0,5% (2015: 1,4%). Op basis van de statutenwijziging  

is geregeld dat het saldo van € 5,4 miljoen van de aanvoerdersleningen volledig worden 

overgezet naar Certificaten D.
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(11) Certificaten D 2016 2015

Stand per 1 januari – –

 

Mutaties

Wegens directiebesluit toegevoegd van aanvoerderslening 5.419 –

Bijboeking liquiditeitsbijdrage 2016 1.388 –

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden –750 –

Stand per 31 december 6.057 –

Op basis van het directiebesluit is besloten om de jaarlagen 2009 en 2010 vervroegd  

af te lossen voor een bedrag van € 750 duizend. 

Van het saldo van € 6,1 miljoen heeft een bedrag van € 1,1 miljoen een looptijd langer dan 

vijf jaar. In 2017 zal naar verwachting een bedrag van € 600 duizend worden uitbetaald aan 

gestopte niet-leden.

In artikel 17 lid 5 van de nieuwe statuten is geregeld dat de Certificaten D zijn achtergesteld 

bij alle vorderingen van derden op Royal FloraHolland en van houders van Certificaten B.
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(12) Langlopende bankleningen 2016 2015

Stand per 1 januari 146.225 122.571

 

Mutaties

Aflossingsverplichting huidig jaar, opgenomen onder kortlopende schulden –25.694 –1.703

Aflossingsverplichting voorgaand jaar – 357

Extra aflossing gedurende het boekjaar –5.000 –25.000

Nieuwe leningen – 50.000

Stand per 31 december 115.531 146.225

Van het totaalbedrag van € 115,5 miljoen (2015: € 146,2 miljoen) heeft € 115,5 miljoen (2015: € 141,9 miljoen) 

een looptijd korter dan 5 jaar. De aflossingsverplichting 2017 van € 25,7 miljoen (2016: € 1,7 miljoen) is 

opgenomen onder de kortlopende schulden. De rente op deze leningen bedraagt 1,7% (2014: 1,9%).  

Langlopende bankleningen zijn opgenomen bij Rabobank, ING Bank, ABN AMRO en Deutsche Bank.

KORTLOPENDE SCHULDEN

(13) Kredietinstellingen inclusief aflossing

Hieronder zijn begrepen de aflossing van de langlopende bankleningen van € 25,7 miljoen (2015:  

€ 1,7 miljoen). Ultimo 2016 werd er geen gebruik gemaakt van kredietfaciliteiten bij banken (2015: geen). 

De kredietruimte bij banken bedraagt € 117,7 miljoen (2015: € 116,5 miljoen).

(14) Schulden en aflossingsverplichtingen aan leden / niet-leden

Onder de schulden zijn begrepen de productomzet van 29 en 30 december 2016 en de winstuitkering 

2016. Circa 97,1% is bestemd voor leden en circa 2,9% is bestemd voor niet-leden. Onder de aflossings-

verplichtingen is opgenomen de voor genomen aflossingsverplichting 2017 van de Certificaten B en D 

(bijschrijving 2007 Royal FloraHolland-oud en bijschrijving 2008, 2009 en 2010 Royal FloraHolland).  

Tevens de in 2017 voorgenomen verschuldigde aflossingsverplichtingen van het Eindsaldo. Circa 98,3%  

is bestemd voor leden en circa 1,7% is bestemd voor niet-leden.
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(15) Overige schulden en overlopende passiva 2016 2015

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.245 7.251

Vakantiegeld en -dagen 13.610 14.243

Rentekosten banken en ledenlening 4.587 4.858

Overlopende passiva 6.532 8.195

Overige schulden 31.336 26.741

Stand per 31 december 60.310 61.288

Financiële instrumenten 

Per 31 december 2016 bedraagt de nominale waarde van de 

renteswapcontracten van Royal FloraHolland € 243,9 miljoen  

(2015: € 290,0 miljoen), ter dekking van bankleningen en leden-  

en aanvoerdersleningen. Bij deze swaps wordt een variabele  

rente ontvangen en een vaste rente betaald.

Per 31 december 2016 bedraagt de bankschuld van Royal  

FloraHolland van langlopende en kortlopende leningen  

€ 141,2 miljoen (2015: € 142,2 miljoen) met een variabele rente.  

Ter dekking hiervan zijn renteswapcontracten afgesloten.

De vaste rente van gemiddeld 3,8% (2015: 3,4%) ligt boven het 

marktniveau ultimo 2016, zodat de reële waarde van de swaps  

op balansdatum negatief is.

Per 31 december 2016 bedraagt het totaal aan Certificaten B  

van Royal FloraHolland € 202,8 miljoen (2015: € 248,1 miljoen).  

De rentevergoeding wordt per jaar bepaald en is afgeleid van  

het rendement op 8-jaars staatsobligaties. Ter dekking van 

 Certificaten B zijn rente swapcontracten afgesloten. De vaste rente 

bedraagt gemiddeld 3,6% ultimo 2016 (2015: 3,1%).

De reële waarde van de gezamenlijke renteswapcontracten van 

Royal FloraHolland bedraagt per balansdatum € 21,4 miljoen  

(2015: € 28,8 miljoen) negatief.

Het renterisico op de huidige bancaire- en ledenleningen  

is afgedekt voor meer dan 70,0%. Per balansdatum heeft  

Royal FloraHolland renteswapcontracten met een looptijd tot  

en met 2021.

Royal FloraHolland heeft geen bijstortverplichtingen (“margin 

calls”) over renteswap- contracten. Er is dan ook geen sprake van 

mogelijke liquiditeitsrisico’s uit hoofde van renteswapcontracten.
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Huurverplichtingen

Per 31 december 2016 bedragen de huurverplichtingen  

€ 2,4 miljoen (2015: € 3,2 miljoen), waarvan € 1,0 miljoen  

(2015: € 1,0 miljoen) korter dan 1 jaar.

Garanties

Royal FloraHolland heeft diverse garanties afgegeven  

voor in totaal € 2,1 miljoen, waaronder voor Greenpark  

Boskoop (2015: € 10,2 miljoen).

Overige dienstverleningscontracten

Per 31 december 2016 bedragen deze verplichtingen € 20,4 miljoen 

(2015: € 25,9 miljoen), waarvan € 14,4 miljoen (2015: € 16,3 miljoen) 

met een looptijd korter dan 1 jaar.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN  

EN REGELINGEN

Investeringsverplichtingen

Per 31 december 2016 bedragen de investeringsverplichtingen  

uit lopende projecten € 17 miljoen (2015: € 7,5 miljoen). 

Ten behoeve van infrastructurele aanpassingen om de ontsluiting 

van de marktplaatsen te verbeteren is Royal FloraHolland verplich-

tingen met overheden en derden aangegaan voor een ‘ongestoor-

de logistieke verbinding’ (OLV) (locatie Aalsmeer), reconstructie  

van de kruising Middelbroekweg / veilingroute en het plaatsen  

van geluidschermen / verbreden van de N213 (locatie Naaldwijk) 

voor in totaal € 2,5 miljoen (2015: € 7,1 miljoen).

Terugkoopverplichtingen

Voor vastgoed is Royal FloraHolland in het verleden voorwaardelij-

ke terugkoopverplichtingen aangegaan voor in totaal € 45 duizend 

(2015: 250 duizend). 

Leaseverplichtingen

Per 31 december 2016 bedragen de leaseverplichtingen met  

een looptijd korter dan 1 jaar € 1,6 miljoen (2015: € 1,6 miljoen)  

en met een looptijd van 1 tot en met 5 jaar € 2,7 miljoen  

(2015: € 2,5 miljoen).
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PRODUCTOMZET (x € 1 miljoen) 2016 2015

Klokomzet

Aalsmeer 1.080 1.078

Naaldwijk 693 703

Rijnsburg 325 325

Bleiswijk – –

Eelde 25 24

Totaal klokomzet 2.123 2.130

 

Royal FloraHolland Connect 2.510 2.335

Totaal omzet Royal FloraHolland 4.633 4.465

 

Hobaho Horti Groep B.V. 102 137

Totaal omzet groep 4.735 4.602

Het totaalaandeel klokomzet van Royal FloraHolland bedroeg  

in 2016 45,8% (2015: 47,7%). Het aandeel Connect productomzet 

bedroeg in 2016 54,2% (2015: 52,3%). De productomzet gereali-

seerd door leden van Royal FloraHolland bedroeg in 2016  

€ 4.421 miljoen (2015: € 4.228 miljoen) en de productomzet  

van overige aanvoerders bedroeg in 2016 € 212 miljoen  

(2015: € 237 miljoen).
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2016
(bedragen x € 1.000, tenzij anders aangegeven)

In 2016 hebben leden gebruik gemaakt van de regeling  

Tijdelijke Ontheffing Leden omzet (TOL), waarover provisie aan 

Royal FloraHolland is afgedragen. In 2016 is over € 103 miljoen  

(2015: € 124 miljoen) aan productomzet een naheffing  

TOL-provisie door leden betaald aan Royal FloraHolland.
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BEDRIJFSLASTEN

(16) Lonen en salarissen 2016 2015

Salarissen eigen werknemers 132.829 123.782 

Personeel derden 29.775 23.816 

 162.604 147.598 

In de lonen en salarissen van € 162,6 miljoen is een bedrag  

van € 7,0 miljoen (2015: € 7,0 miljoen) opgenomen ten behoeve  

van de strategie van Royal FloraHolland 2020 en een bedrag van 

€ 11,1 miljoen ten behoeve van de reorganisatievoorziening.

Vergoeding raad van commissarissen en beloning directie

De vergoeding van de raad van commissarissen en de beloning 

van de directie is gebaseerd op de bedragen die in het boekjaar 

ten laste van het resultaat zijn gekomen.

De vergoeding voor de Raad van Commissarissen (tien personen) 

bedroeg € 465 duizend (2015: € 454 duizend). Dit betreft een vaste 

vergoeding voor hun werkzaamheden. De voorzitter van de Raad 

van Commissarissen ontvangt € 50 duizend per jaar plus een 

tegemoetkoming van € 50 duizend voor het aanstellen van  

een vervanger op het productiebedrijf. De leden ontvangen  

€ 30 duizend per jaar. Voor de deelname aan de commissies 

ontvangt de voorzitter van de commissie € 10 duizend (audit-

commissie) of € 7,5 duizend (andere commissies) per jaar en de 

leden € 5 duizend of € 3 duizend. De commissarissen declareren 

daarnaast hun reis- en verblijfskosten. De coöperatie neemt  

de kosten van eventuele opleidingen van commissarissen of advies 

aan de Raad van Commissarissen op zich.

De totale beloning voor de directie bedroeg in 2016 € 1.066 duizend 

(2015: € 1.601 duizend). De variabele beloning is voor de directie-

leden gezamenlijk € 140 duizend. Voor L.B. Vos 20,25% van het vaste 

salaris en voor S. van Schilfgaarde 15,50% van het vaste salaris 

vanaf 17 mei 2016. De loon kosten van de heer L.A.C. Buchwaldt in 

2016 zijn tot datum beëindiging dienstverband per 1 maart 2016.
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Remuneratie directie* 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Vast Vast Variabel Variabel Eenmalig Eenmalig Pensioen Pensioen

L.B. Vos 550 496 100 85 – – 11 10 661 591

S. van Schilfgaarde 

(vanaf 17 mei 2016) 272 – 40 – – – 6 – 318 –

L.A.C. Buchwaldt 85 394 – 48 – 558 2 10 87 1.010

907 890 140 133 – 558 19 20 1.066 1.601

*  Tabel is exclusief werkgeversdeel sociale lasten Royal FloraHolland. In 2016 betrof het werkgeversdeel sociale  

lasten voor L.B. Vos € 22 duizend (2015: € 21 duizend), voor S. van Schilfgaarde € 14 duizend (2015: € 0) en voor  

L.A.C. Buchwaldt € 3,5 duizend (2015: € 21 duizend).

Met ingang van 2015 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen boven een 

jaarinkomen van € 100 duizend. Royal FloraHolland heeft ervoor gekozen om de pensioen-

premie te compenseren en aan het salaris toe te voegen. Over dit deel van het vaste salaris 

wordt geen variabele beloning uitgekeerd.

 

Gemiddeld aantal medewerkers en FTE’s 2016 2015 2016 2015

Aantal  

medewerkers

Aantal  

medewerkers FTE’s FTE’s

Operations 1.986 2.114 1.541 1.663

Commercie 492 439 429 367

Strategie, Marketing en Business Development 140 182 131 165

Staf 340 335 337 313

Royal FloraHolland 2.958 3.070 2.438 2.508

 

Deelnemingen 66 72 57 62

3.024 3.142 2.495 2.570
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(17) Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten bedragen in 2016 € 108,2 miljoen. Ten behoeve van de strategie 

Royal FloraHolland 2020 zijn in 2016 € 15,0 miljoen (2015: € 5,0 miljoen) aan kosten opge-

nomen. In 2016 is in totaal € 614 duizend (2015: 1,1 miljoen) teruggenomen aan bijzondere 

waardeverminderingen bij handelsdebiteuren. 

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accoun-

tantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn 

als volgt voor de groep:

Accountantskosten 2016 2015

Controle op jaarrekening 342 337

Overige controlekosten 91 140

Fiscale advieskosten 125 195

558 672

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale 

honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2016 ongeacht of de werkzaamheden 

reeds gedurende 2016 zijn verricht.
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(18) Vennootschapsbelasting 2016 2015

Uit hoofde van resultaat boekjaar 512 3.975 

Mutatie latenties 95 –23

Mutatie uit voorgaande jaren – 39

 607 3.991 

Belastingdruk 2016 2015

Toepasselijk tarief 25,0% 25,0%

Effectief belastingpercentage 10,1% 28,6%

Het lagere effectieve belastingpercentage, ten opzichte van het ‘toepasselijke tarief’, in 

2016 is voornamelijk het gevolg van niet-aftrekbare kosten, belaste deelnemingsresultaten,  

bronbelasting en correctie deelnemings vrijstelling (€ 0,9 miljoen).
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Enkelvoudige balans per 31 december 2016
(Na voorgestelde resultaatbestemming (bedragen x € 1.000))

Toelichting 2016 2015

ACTIVA

Vaste activa  

Immateriële vaste activa (1) 2.774 –

  

Materiële vaste activa (2)

Terreinen  95.410 104.267

Bedrijfsgebouwen  324.425 343.940

Installaties, emballage  

en logistieke middelen  65.805 79.646

Andere vaste bedrijfsmiddelen  65.412 70.400

Niet aan de bedrijfsuitoefening 

dienstbaar  121.135 107.008

  672.187 705.261

  

Financiële vaste activa (3)

Deelnemingen in  

groepsmaatschappijen  33.460 25.792

Vorderingen op deelnemingen  2.950 3.175

Overige vorderingen  419 245

  36.829 29.212

Toelichting 2016 2015

  

Vlottende activa   

Vorderingen

Handelsdebiteuren  58.603 52.470

Vorderingen op  

groepsmaatschappijen  13.191 26.961

Vorderingen op deelnemingen  235 204

Overige vorderingen  

en overlopende activa (4) 26.731 13.527

  98.760 93.162

  

Liquide middelen  107.698 45.307

  

Totaal  918.248 872.942

 
  Voor de staande weergave van  

de enkelvoudige balans klik hier.
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Toelichting 2016 2015

  

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen inclusief  

aflossingsverplichtingen 25.330 1.339

Schulden aan leden / niet-leden 62.313 53.344

Aflossingsverplichting aan leden / 

niet-leden (14) 74.160 12.553

Schulden aan  

groepsmaatschappijen 19.514 13.829

Crediteuren  24.616 21.350

Statiegelden  85.186 82.936

Overige schulden  

en overlopende passiva (8) 59.093 57.374

  350.212 242.725

  

Totaal  918.248 872.942

*  Achtergestelde leningen. Deze vormen gezamenlijk met het eigen vermogen  

het aansprakelijk vermogen. Het aansprakelijk vermogen bedraagt ultimo 2016  

€ 212,5 miljoen (2015: € 481,1 miljoen).

** Certificaten A en Eindsaldo was tot statutenwijziging Participatiereserve.

Toelichting 2016 2015

PASSIVA   

  

Eigen vermogen (5) 

Algemene reserve 150.823 152.092

Reserve rechtspersonen 2.634 2.634

Participatiereserve - 62.796

Certificaten A ** 36.594 -

Eindsaldo ** 32.049 -

Wettelijke reserve 4.550 1.743

  226.650 219.265

Voorzieningen (6)

Voorziening latente  

belastingverplichting  1.759 1.664

Reorganisatievoorziening  11.610 1.748

Overige voorzieningen  4.984 4.839

  18.353 8.251

Langlopende schulden  

Liquiditeitsbijdrage * – 202.072

Ledenleningen * – 46.036

Certificaten B * 202.830 –

Vrijwillige (leden)leningen * – 7.223

Certificaten C * 3.620 –

Aanvoerdersleningen * – 6.514

Certificaten D * 6.057 –

Langlopende bankleningen (7) 110.526 140.856

  323.033 402.701  
  Voor de staande weergave van  

de enkelvoudige balans klik hier.
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2016
(bedragen x € 1.000)

2016 2015

Coöperatief resultaat na belasting –5.294 8.015

Resultaat deelnemingen na belasting 8.369 4.025

Resultaat na belasting 3.075 12.040
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Toelichting op de enkelvoudige cijfers 2016

TOELICHTING ALGEMEEN

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling van  

de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. 

Voor de grondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de 

geconsolideerde jaarrekening. In de toelichting op de enkelvoudige 

jaarrekening 2016 zijn alleen die posten opgenomen, voor zover 

deze afwijken van de in de geconsolideerde balans opgenomen 

bedragen. 

Bij het weergeven van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening  

is gebruikgemaakt van de vrijstellingen van artikel 402 Boek 2 BW.
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VASTE ACTIVA

(1) Immateriële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

2016 2015

Stand per 1 januari – 432

 

Mutaties

Investeringen 2.774 –

Waardeverminderingen – –378

Afschrijvingen – –54

Stand per 31 december 2.774 –

 

Cumulatieve aanschafwaarde 9.135 6.361

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen –6.361 –6.361

Stand per 31 december 2.774 –

Investeringen hebben betrekking op software. De immateriële vaste activa worden  

in 5 tot 10 jaar afgeschreven.

De waardeverminderingen in 2015 hebben betrekking op de afwaardering  

op de fustconcessie.

160  Jaarrekening 2016 | Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000)
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(2) Materiële vaste activa

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:

Boekwaarde  

begin jaar Investe ringen Over boekingen

Afschrijvingen  

& waarde- 

verminderingen Desinvesteringen

Boek waarde  

einde jaar

Terreinen

Terreinen 77.195 – – – –10.412 66.783

Terreinvoorzieningen 27.072 399 2.114 –958 – 28.627

Subtotalen 104.267 399 2.114 –958 –10.412 95.410

Bedrijfsgebouwen 343.940 7.022 9.842 –33.293 –3.086 324.425

Installaties, emballage en logistieke middelen

Installaties 24.140 333 18 –5.459 – 19.032

Emballage 8.618 2.477 13 –3.477 – 7.631

Middelen t.b.v. het logistieke proces 46.888 496 399 –8.641 – 39.142

Subtotalen 79.646  3.306 430 –17.577 – 65.805

Andere vaste bedrijfsmiddelen 70.400 5.075 4.734 –14.797 – 65.412

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

Terreinen en panden voor vrije verkoop 86.259 854 – –500 –1.600 85.013

Bedrijfsmiddelen in uitvoering 20.749 32.637 –17.120 – –144 36.122

Subtotalen 107.008 33.491 –17.120 –500 –1.744 121.135

Totalen 2016 705.261 49.293 – –67.125 –15.242 672.187

Totalen 2015 755.079 47.095 – –74.182 –22.731 705.261
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Terreinen

Bedrijfs-  

gebouwen

Installaties,

Emballage  

en logistieke  

middelen

Andere vaste  

bedrijfsmiddelen

 

Niet aan de 

bedrijfs - 

 uitoefening  

dienstbaar 2016 2015

Cumulatieve aanschafwaarde 121.674 831.778 202.294 146.052 158.487 1.460.285 1.427.156

Cumulatieve afschrijving & waardeverminderingen –26.264 –507.353 –136.489 –80.640 –37.352 –788.098 –721.895

Stand per 31 december 95.410 324.425 65.805 65.412 121.135 672.187 705.261

Om een beter inzicht in de materiële vaste activa te krijgen is  

er in 2016 voor gekozen om de rubrieken anders te presenteren.  

De vergelijkende cijfers van 2015 zijn hierdoor ook aangepast naar 

deze nieuwe indeling. Door de nieuwe presentatie is de rubriek 

‘Installaties, emballage en logistieke middelen’ € 1,5 miljoen lager 

geworden, terwijl de rubriek ‘Andere vast bedrijfsmiddelen’  

€ 1,5 miljoen hoger is geworden. 

In 2016 heeft een opschoning van de materiële vaste activa met 

een boekwaarde nul plaatsgevonden. Individuele activa waarvoor 

de conclusie is getrokken dat deze geen presentatie-eenheden  

van het gebruik meer leveren, zijn voor de aanschafwaarde en 

cumulatieve afschrijvingen verwijderd uit de materiële vaste activa. 

Om een beter inzicht in de jaarrekening te krijgen is er voor geko-

zen om de vergelijkende cijfers ultimo 2015 aan te passen. Hierdoor 

zijn de vergelijkende cijfers voor een bedrag van € 362 miljoen 

aangepast in de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen 

ten opzichte van de jaarrekening 2015.

De terreinen en panden voor vrije verkoop betreffen vrije gronden 

voor verkoop aan handelspartijen en voor verkoop aan derden,  

niet zijnde handelspartijen en de materiële vaste activa van locatie 

Bleiswijk. De vrije gronden voor verkoop aan handelspartijen 

worden aangehouden voor toekomstige uitgifte aan klanten van 

Royal FloraHolland ter ondersteuning van de centrale marktplaats-

functie. De verkoop van bouwgrond in Aalsmeer heeft betrekking 

op verkoop van terreinen voor vrije verkoop aan handelspartijen  

en in Naaldwijk op terreinen voor vrije verkoop aan derden t.b.v.  

de vestiging van een Horticampus. 

Bedrijfsmiddelen in uitvoering betreffen investeringen die per 

balansdatum nog niet in gebruik zijn genomen. De investeringen 

die gedurende het jaar in gebruik genomen worden, zijn via de 

kolom ‘overboekingen’ aan de juiste activacategorie toegekend. 

Investeringen die in 2016 in gebruik zijn genomen, zijn onder 

andere gericht op brandveiligheid, groot onderhoud gebouwen, 

emballage en ICT. Investeringen die ultimo 2016 nog niet in gebruik 

zijn genomen zijn onder andere; renovatie parkeerdak, brand-

veiligheid en bijdrage aan verbetering infrastructuur (N222 in  

Naaldwijk).
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In 2016 betreffen de grootste desinvesteringen de verkoop van bouwgrond in Aalsmeer, 

Naaldwijk en Venlo en de verkoop van een deel van het Strijpgebouw in Naaldwijk.   

Over een bedrag van € 7,5 miljoen dat geactiveerd is, heeft Royal FloraHolland geen 

juridisch eigendom.

Boekwaarde per kasstroomgenererende eenheid Terreinen

Bedrijfs-  

gebouwen Overig Totaal

m2 terreinen  

(x 1.000)

Marktcentra alle locaties 52.719 290.162 158.254 501.135 2.2694

‘Losse’ bedrijfsgebouwen en terreinen 22.230 34.606 – 56.836 160

Terreinen voor vrije verkoop 65.935 – – 65.935 1.030

Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbare activa & bedrijfsmiddelen in uitvoering – 10.913 37.368 48.281

Totalen 140.884 335.681 195.622 672.187

 

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de geschatte economische 

levensduur:

– Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden niet afgeschreven. 

– Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen: afschrijving over 10 - 33 1/3 jaar. 

–  Installaties, emballage, logistieke middelen en andere vaste bedrijfsmiddelen:  

afschrijving over 5 – 10 jaar.
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Financiële vaste activa (3)

De samenstelling van de boekwaarde per balansdatum en het verloop is als volgt:  

Deelnemingen

Vorderingen op 

deel nemingen

Overige  

vorderingen

 

2016 2015

Stand per 1 januari 25.792 3.175 245 29.212 26.431

 

Mutaties

Resultaat deelnemingen 8.368 – – 8.368 4.025

Aflossingen – –225 –314 –539 –791

Verstrekkingen – – 488 488 245

Dividenduitkering –700 – – –700 –698

Stand per 31 december 33.460 2.950 419 36.829 29.212

 

Uitsplitsing van de boekwaarde van de deelnemingen per balansdatum is als volgt:

2016 2015

FH Diensten Holding BV 7.703 3.410 

FH Vastgoed Holding BV 11.860 10.064 

FH Deelnemingen Holding BV 5.718 4.236 

Overige deelnemingen 8.179 8.082 

Totalen 33.460 25.792 

Deelnemingen

Voor een overzicht van alle deelnemingen wordt verwezen naar de bijlage. 
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Vorderingen op deelnemingen

Onder deze post zijn begrepen leningen aan deelnemingen. De rente op deze leningen 

bedraagt gemiddeld 4,6% (2015: 4,4%) en de leningen hebben een resterende looptijd 

korter dan 5 jaar.

Transacties met verbonden partijen

Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme 

condities.

 

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

(4) Overige vorderingen en overlopende activa 2016 2015

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.923 295

Vooruitbetaalde kosten 4.712 8.635

Voorraden 589 633

Overige vorderingen 1.993 2.431

Overlopende activa 15.514 1.533

Stand per 31 december 26.731 13.527
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(5) Eigen vermogen

Algemene reserve 2016 2015

Stand per 1 januari 152.092 144.538

Mutaties  

Mutatie wettelijke reserve –2.807 1.526 

Toevoeging resultaat huidig boekjaar 1.538 6.026

Stand per 31 december 150.823 152.092 

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Ledenvergadering is het resultaat  

na belastingen over het boekjaar 2016 als volgt verwerkt:

2016 2015

Toevoeging aan de Algemene reserve 1.538 –

Toevoeging aan Certificaten A 250 –

Uit te betalen aan leden 1.287 –

Totaal resultaat na belastingen 3.075 –

Reserve rechtspersonen

Deze in artikel 35 van de statuten bedoelde ‘reserve rechtspersonen’ (per 31 december 

2016: € 2.634 miljoen) is in voorgaande jaren gevormd uit het met ledenrechtspersonen 

verrekende vennootschapsbelastingnadeel, voortvloeiende uit de omstandigheid dat  

de restitutie van veilingprovisie aan ledenrechtspersonen fiscaal niet aftrekbaar is.  

In het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden.
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Participatiereserve 2016 2015

Stand per 1 januari 62.796 56.003

 

Mutaties

Tussentijdse uitbetalingen in huidig boekjaar –1.460 –2.800

Uitbetaling in volgend boekjaar, opgenomen onder kortlopende schulden – –1.200

Toevoeging resultaat huidig boekjaar – 6.014

Tussenstand voor statutenwijziging 61.336 62.796

Wegens statutenwijziging overgezet naar Certificaten A –24.709 –

Wegens statutenwijziging overgezet naar Eindsaldo –36.627 –

Stand per 31 december – 62.796

De participatiebijschrijvingen bestaat uit de bijschrijvingen 1997 tot en met 2015  

van Bloemenveiling Aalsmeer en bijschrijvingen 1997 tot en met 2015 van 

 FloraHolland-oud.

In artikel 39 ‘Overgangsbepalingen 2017’ artikel ‘I. Participatiereserve’ van de nieuwe 

statuten is geregeld dat per 31-12-2016 het dan bestaand tegoed van een lid op zijn 

participatierekening aangewend wordt ter volstorting van zijn Certificaat A. Voor zover het 

tegoed méér dan twintigduizend euro (EUR 20.000,00) bedraagt, is het meerdere van zijn 

tegoed toegevoegd aan het ‘eindsaldo’. 
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Certificaten A 2016 2015

Stand per 1 januari – –

 

Mutaties

Wegens statutenwijziging toegevoegd van participatiereserve 24.709 –

Bijboeking liquiditeitsbijdrage 2016 11.635 –

Resultaat boekjaar 250 –

Stand per 31 december 36.594 –

In artikel 17 lid 3e van de nieuwe statuten is geregeld dat het op het Certificaat A bijge-

schreven bedrag eerst uitkeerbaar is na de vaststelling van de jaarrekening over het derde 

boekjaar na het boekjaar waarin het lidmaatschap van het lid eindigde, en slechts onder  

de voorwaarde dat de algemene vergadering, op voorstel van de directie, besluit tot het 

betaalbaar stellen van de Certificaten A die ingevolge deze statuten daarvoor in aan-

merking komen.

Eindsaldo 2016 2015

Stand per 1 januari – –

 

Mutaties

Wegens statutenwijziging toegevoegd van participatiereserve 36.627 –

Uitbetalingen in volgend boekjaar, opgenomen onder de kortlopende schulden –4.578 –

Stand per 31 december 32.049 –
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Het eindsaldo van een lid of oud-lid wordt in acht gelijke jaarlijkse termij-

nen, voor het eerst in het jaar 2017, aan dat lid of oud-lid uitgekeerd, 

evenwel onder de voorwaarde dat de algemene vergadering, op voorstel 

van de directie, telkens in het kader van de vaststelling van de jaarrekening 

over het voorgaande boekjaar, besluit tot de uitkering en het betaalbaar 

stellen van bedoelde termijn. De eerste jaarlijkse termijn betreft de uitkering 

in het jaar tweeduizend zeventien ingevolge een besluit in het kader van de 

vaststelling van de jaar rekening over het jaar tweeduizend zestien.

Wettelijke reserve 2016 2015

Stand per 1 januari 1.743 3.269

 

Mutaties

Overboeking van algemene reserve - deelnemingen 33 –1.526

Overboeken van algemene reserve - immateriële vaste activa 2.774 –1.526

Stand per 31 december 4.550 1.743

De wettelijke reserve is gevormd voor deelnemingen en immateriële vaste 

activa. Voor deelnemingen is deze gevormd indien deze zijn gewaardeerd 

tegen nettovermogenswaarde, maar waarin Royal FloraHolland geen 

overwegende zeggenschap heeft. Voor immateriële vaste activa is deze 

gevormd voor geactiveerde software aangezien deze in overwegende mate  

te beschouwen is als ontwikkelingskosten. Voor deelnemingen is het deel 

wettelijke reserve gelijk aan de wijziging van de waarde van de deel-

nemingen op grond van het aandeel in het resultaat van de deelnemingen, 

verminderd met uitgekeerde dividenden. Voor immateriële vaste activa is 

het deel gelijk aan de historische kostprijs verminderd met afschrijvingen.

(6) Voorzieningen
Latente belasting- 

verplichtingen

Reorganisatie- 

voorziening

Overige  

voorzieningen

 

2016 2015

Stand per 1 januari 1.664 1.748 4.839 8.251 14.205

Mutaties

Toevoegingen 95 11.272 282 11.649 1.773

Onttrekkingen – –884 – –884 –6.381

Vrijval – – –137 –137 –949

Herrubricering – –526 – –526 –397

Stand per 31 december 1.759 11.610 4.984 18.353 8.251
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De voorziening latente belastingverplichtingen vindt haar oorsprong in verschillen tussen 

de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa en een gevormde kosten-

egalisatie reserve. De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd op basis van 

een vennootschapsbelastingtarief van 25,0% (2015: 25,0%). 

De reorganisatievoorziening heeft overwegend een looptijd korter dan 1 jaar terwijl  

de overige voorzieningen overwegend een looptijd langer dan 1 jaar hebben.

(7) Langlopende bankleningen 2016 2015

Stand per 1 januari 140.856 116.838

 

Mutaties

Aflossingsverplichting huidig boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden –25.330 –1.339

Aflossingsverplichting voorgaand jaar – 357

Extra aflossing gedurende het boekjaar –5.000 –25.000

Nieuwe leningen – 50.000

Stand per 31 december 110.526 140.856

Van het totaalbedrag van € 110,5 miljoen (2015: € 140,9 miljoen) heeft € 110,5 miljoen 

(2015: € 140,9 miljoen) een looptijd korter dan 5 jaar. De aflossingsverplichting 2017 van  

€ 25,3 miljoen (2016: € 1,3 miljoen) is opgenomen onder de kortlopende schulden. De rente 

op deze leningen bedraagt gemiddeld 1,7% (2015: 1,9%). Langlopende bankleningen zijn 

opgenomen bij Rabobank, ING Bank, ABN AMRO en Deutsche Bank.
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KORTLOPENDE SCHULDEN

(8) Overige schulden en overlopende passiva 2016 2015

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.827 6.108

Vakantiegeld en -dagen 13.595 14.145

Rentekosten banken en ledenlening 4.561 4.787

Overlopende passiva 6.036 7.341

Overige schulden 31.074 24.993

Stand per 31 december 59.093 57.374

Financiële instrumenten 

Per 31 december 2016 bedraagt de nominale waarde van de 

renteswapcontracten van Royal FloraHolland € 240,0 miljoen  

(2015: € 290,0 miljoen), ter dekking van bankleningen en leden-  

en aanvoerdersleningen. Bij deze swaps wordt een variabele  

rente ontvangen en een vaste rente betaald.

Per 31 december 2016 bedraagt de bankschuld van Royal  

FloraHolland van langlopende en kortlopende leningen  

€ 135,9 miljoen (2015: € 142,2 miljoen) met een variabele rente.  

Ter dekking hiervan zijn renteswapcontracten afgesloten.

De vaste rente van gemiddeld 3,8% (2015: 3,4%) ligt boven het 

marktniveau ultimo 2016, zodat de reële waarde van de swaps  

op balansdatum negatief is.

Per 31 december 2016 bedraagt het totaal aan Certificaten B  

van Royal FloraHolland € 202,8 miljoen (2015: € 261,9 miljoen).  

De rentevergoeding wordt per jaar bepaald en is afgeleid van  
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het rendement op 8-jaars staatsobligaties. Ter dekking van  

de Certificaten B zijn rente swapcontracten afgesloten. De vaste 

rente bedraagt gemiddeld 3,6% ultimo 2016 (2015: 3,1%).

De reële waarde van de gezamenlijke renteswapcontracten van 

Royal FloraHolland bedraagt per balansdatum € 21,2 miljoen  

(2015: € 28,8 miljoen) negatief.

Het renterisico op de huidige bancaire leningen en certificaten 

is afgedekt voor meer dan 70,0%. Per balansdatum heeft  

Royal FloraHolland renteswapcontracten met een looptijd  

tot en met 2021.

Royal FloraHolland heeft geen bijstortverplichtingen (‘margin calls’) 

over renteswap-contracten. Er is dan ook geen sprake van moge-

lijke liquiditeitsrisico’s uit hoofde van renteswapcontracten.



Royal FloraHolland

Jaarrekening 2016 Strategie  
2020

Financiën Feiten en 
Cijfers

Human
Resources

Duurzaamheid Adviesraden en 
Commissies

Jaarrekening

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN  

EN REGELINGEN

Investeringsverplichtingen

Per 31 december 2016 bedragen de investeringsverplichtingen  

uit lopende projecten € 12,3 miljoen (2015: € 6,1 miljoen). 

Ten behoeve van infrastructurele aanpassingen om de ontsluiting 

van de marktplaatsen te verbeteren is Royal Royal FloraHolland 

verplichtingen met overheden en derden aangegaan voor een 

‘ongestoorde logistieke verbinding’ (OLV) (locatie Aalsmeer), 

reconstructie van de kruising Middelbroekweg / veilingroute en het 

plaatsen van geluidschermen / verbreden van de N213 (locatie 

Naaldwijk) voor in totaal € 2,5 miljoen (2015: 7,1 miljoen).

Terugkoopverplichtingen

Voor vastgoed is Royal FloraHolland in het verleden voorwaardelij-

ke terugkoopverplichtingen aangegaan voor in totaal € 45 duizend 

(2015: 250 duizend). 

Leaseverplichtingen

Per 31 december 2016 bedragen de leaseverplichtingen met  

een looptijd korter dan 1 jaar € 1,6 miljoen (2015: € 1,3 miljoen)  

en met een looptijd van 1 tot en met 5 jaar € 2,7 miljoen  

(2015: € 2,2 miljoen).

Huurverplichtingen

Per 31 december 2016 bedragen de huurverplichtingen € 2 miljoen 

(2015: € 1,5 miljoen), waarvan € 0,7 miljoen (2015: € 0,8 miljoen) 

korter dan 1 jaar.
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Garanties

Royal FloraHolland heeft diverse garanties afgegeven  

in totaal € 2,1 miljoen waaronder voor Greenpark Boskoop  

(2015: € 10,2 miljoen).

Overige dienstverleningscontracten

Per 31 december 2016 bedragen deze verplichtingen € 20,4 miljoen 

(2015: € 25,9 miljoen), waarvan € 14,4 miljoen (2015: € 16,3 miljoen) 

met een looptijd korter dan 1 jaar.

FISCALE EENHEID

Ultimo 2016 is Royal FloraHolland zelfstandig belastingplichtig voor 

de vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting vormt Royal 

FloraHolland een fiscale eenheid met haar dochtermaatschappijen 

FH Diensten Holding B.V., FloraHolland Flower Combination B.V., 

Flowerdome B.V., Groen Groep Eelde B.V. en Siervast B.V. 

Elk van de tot de fiscale eenheid behorende entiteiten is hoofdelijk 

aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de gehele 

fiscale eenheid.

Aalsmeer, 12 april 2017

Lucas Vos Steven van Schilfgaarde

CEO Royal FloraHolland CFO Royal FloraHolland
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Overige gegevens

STATUTAIRE BEPALINGEN RESULTAATBESTEMMING

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 33 van de 

statuten van de coöperatie het volgende bepaald:

Artikel 33

1.  Indien uit de exploitatierekening blijkt van een batig saldo, stelt 

de algemene vergadering, op voorstel van de directie, vast of dit 

saldo dan wel welk gedeelte daarvan, wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve en welk gedeelte voor uitkering beschikbaar is.

2.  Het deel van het batig saldo dat niet wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve, komt ten goede aan de leden en aan degenen 

wier lidmaatschap in of aan het einde van het betreffende 

boekjaar eindigde en wel naar evenredigheid van de door hen  

in het betreffende boekjaar verschuldigd geworden provisie. 

Bedoelde bedragen worden binnen drie maanden na vaststelling 

van de jaarrekening uitgekeerd, met dien verstande dat indien 

een lid zijn Certificaat A nog niet heeft volgestort, dat bedrag of 

deel daarvan wordt bijgeschreven op zijn Certificaat A. 

3.  Blijkt uit de exploitatierekening van een tekort, dan wordt dit 

tekort ten laste gebracht van de algemene reserve.

4.  Indien een tekort wegens zwaarwichtige redenen of redelijkerwijs 

niet kan worden gedelgd op de wijze als in het voorgaande lid 

vermeld, beslist de algemene vergadering op voorstel van de 

directie op welke wijze en naar welke maatstaven het tekort zal 

worden gedelgd.

 

5.  Ingevolge artikel 23 lid 2 onderdeel i van deze statuten behoeven 

de voorstellen van de directie ingevolge dit artikel de goed-

keuring van de raad van commissarissen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT

Aan:  de leden, de raad van commissarissen en de directie van 

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. te Aalsmeer

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Coöperatie Royal  

FloraHolland U.A. te Aalsmeer gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaar-

rekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Coöperatie Royal FloraHolland U.A. op 

31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeen-

stemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

–  de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 

2016;

–  de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening 

over 2016;

–  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grond-

slagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen.  

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven  

in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van  

de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Royal FloraHolland U.A. zoals 

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accoun-

tants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accoun-

tants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoen-

de en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Materialiteit € 5.700.000

Toegepaste benchmark 1,5% van de opbrengsten

Nadere toelichting Gezien het coöperatieve karakter 

van de entiteit vinden wij opbreng-

sten een belangrijke graadmeter.  

De hoogte van de opbrengsten 

geeft een goed beeld van de 

omvang van de activiteiten.
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Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkin-

gen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening 

om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat  

wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen 

boven de € 285.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen  

die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. staat aan het hoofd van een 

groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is 

opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie 

Royal FloraHolland U.A.

Onze groepscontrole heeft zich met name gericht op de significan-

te onderdelen zijnde de belangrijkste activiteiten welke zijn onder-

gebracht in de entiteit Coöperatie Royal FloraHolland U.A. Voor dit 

onderdeel hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd.  

In totaal hebben bovengenoemde werkzaamheden betrekking  

op 96% van de totale activa, 100% van het resultaat en 93% van  

de opbrengsten van de groep.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, 

gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, 

hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met 

betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen  

om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar 

ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze 

controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle 

hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, 

maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze 

kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als 

geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kern-

punten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke 

oordelen over deze kernpunten.
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Risico Onze controleaanpak

Waardering van onroerend goed

De omvang van het onroerend goed ten opzichte van de totale  

balanswaarde is zodanig dat de controle van de waardering van  

het onroerend goed een belangrijk onderdeel is van onze controle.  

Dit hangt mede samen met de economische ontwikkelingen en de 

ingezette uitvoering van de strategische heroriëntatie RFH2020.

De waarderingen van het vastgoed en daarmee verbonden activa is 

complexe materie die met aannames en schattingen is omgeven,  

onder meer ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen.

Voor een beoordeling van de waardering van het onroerend goed heeft 

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. waarderingsanalyses opgesteld.

Voor vastgoed gekwalificeerd als duurzaam verbonden aan Coöperatie 

Royal FloraHolland U.A. heeft de directie beoordeeld in hoeverre de 

onderneming in staat is om in de toekomst het geïnvesteerde vermogen 

terug te verdienen.

Voor vastgoed gekwalificeerd als niet duurzaam verbonden zijn onder 

meer taxaties door externe deskundigen gebruikt om de waardering te 

valideren.

De toelichtingen op het onroerend goed zijn opgenomen op bladzijde 136, 

137 en 138 van de jaarrekening. De waarderingsgrondslag is opgenomen 

op bladzijde 130 en 131.

Voor vastgoed gekwalificeerd als duurzaam verbonden hebben wij de 

berekeningswijze afgezet tegen in de vastgoedbranche gebruikelijke 

methoden, rekening houdend met het coöperatieve karakter van Coöpe-

ratie Royal FloraHolland U.A. en de omstandigheden in haar omgeving, 

inclusief de invloed van de strategische heroriëntatie. De gehanteerde 

parameters hebben wij afgezet tegen in de markt gebruikelijke parame-

ters, waaronder voor zover beschikbaar grondprijzen van recente rele-

vante transacties of andere marktwaarderingen.

Voor vastgoed gekwalificeerd als niet duurzaam verbonden hebben wij  

de expertise en objectiviteit van de externe deskundigen alsmede de 

gehanteerde berekeningswijzen en gehanteerde parameters, waaronder 

grondprijzen, bebouwbare grond, huurprijzen en contracten beoordeeld.
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Risico Onze controleaanpak

Implementatie strategie RFH2020 en organisatiewijzigingen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. is een proces van strategische her-

oriëntatie ingezet, onder de naam RFH2020. In dat kader gaat Coöperatie 

Royal FloraHolland U.A. verplichtingen aan, doet zij uitgaven en neemt  

ze besluiten die invloed hebben op het resultaat, vooral ten aanzien  

van de waardering van activa en ten aanzien van mogelijke afvloeiing  

van personeel.

De toelichtingen op de RFH2020-elementen zijn opgenomen op bladzijde 

152 en 154 van de jaarrekening.

Wij hebben in onze jaarrekeningcontrole aandacht besteed aan  

de invloed van RFH2020 op de jaarrekening.

Wij hebben kennis genomen van het proces op grond waarvan  

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. bepaald heeft dat posten als 

RFH2020-gerelateerd te oormerken zijn.

Voorts hebben wij van de verantwoorde kosten, uitgaven, reserveringen 

en aangegane verplichtingen vastgesteld of deze terecht en op passende 

wijze in de jaarrekening over 2016 tot uitdrukking zijn gebracht.

Ook hebben wij bijzondere aandacht gehad voor de opgenomen reor-

ganisatievoorziening ultimo 2016. Wij hebben kennis genomen van de 

hieraan ten grondslag liggende documentatie en veronderstellingen  

en zijn nagegaan of de voorziening terecht en op passende wijze in  

de jaarrekening over 2016 is verantwoord.
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Risico Onze controleaanpak

Complexiteit systeemlandschap

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. is in belangrijke mate afhankelijk  

van de IT-infrastructuur voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. 

Het systeemlandschap is als complex te beschouwen en bestaat uit  

een grote hoeveelheid verschillende applicaties. Er is deels sprake van 

verouderde applicaties, die thans beperkt worden onderhouden.

Coöperatie Royal FloraHolland U.A. voert verschillende aanvullende 

handmatige controles uit om de juiste en volledige verwerking van 

transacties te waarborgen. Deze maatregelen zien met name toe op het 

leggen van verbanden tussen grootheden en het aansluiten van gegevens 

uit verschillende applicaties.

Wij hebben de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking beoordeeld, uitsluitend voor zover noodzakelijk binnen 

de reikwijdte van de controle van de jaarrekening. Voor deze toetsing 

hebben wij gespecialiseerde IT-auditors opgenomen in ons controleteam. 

Onze werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het onderzoeken  

en testen van de voor onze controle relevante interne beheersingsmaat-

regelen met betrekking tot IT-systemen en -processen. Op basis van deze 

onderzoeken hebben wij geconcludeerd niet te steunen op een deel van  

de voor ons relevant geachte interne beheersingsmaatregen.

In onze management letter aan de directie hebben wij aanbevelingen 

gedaan, gericht op verdere mogelijke verbeteringen op dit gebied.

Wij hebben de handmatige interne beheersingsmaatregelen beoordeeld 

en aangevuld met verder gegevensgericht onderzoek om tot voldoende 

en toereikende controle-informatie te komen.

Herziening ledenfinanciering

De Algemene Ledenvergadering heeft in juni 2016 een statutenwijziging 

goedgekeurd inzake wijzigingen in de financiering door leden. De statuten-

wijziging is in werking getreden per 31 december 2016 en heeft directe 

invloed op de verwerking van de verschillende vormen van ledenfinancie-

ring in de jaarrekening.

De toelichtingen op de impact op eigen vermogen en ledenleningen zijn 

opgenomen op bladzijde 142 t/m 147 en 166 t/m 169 van de jaarrekening. 

Wij hebben de verwerking van de wijzigingen in de ledenfinanciering 

gecontroleerd. We hebben kennis genomen van de gewijzigde statuten.

Wij hebben vastgesteld of de wijzigingen adequaat zijn verwerkt en 

toegelicht in de jaarrekening 2016.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 

informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat 

het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

–  het bestuursverslag;

–  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening 

dat de andere informatie:

–  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële  

afwijkingen bevat;

–  alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW  

is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis  

van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekening-

controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materië-

le afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 

aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 

informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van 

commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 

weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht  

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of 

de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 

voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuï-

teitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

entiteit te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uit-

oefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de entiteit.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van 

een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 

controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolu-

te mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economi-

sche beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch 

uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 

toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestan-

daarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

–  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaar-

rekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 

fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uit- 

voeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van mate-

rieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 

kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing;

–  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant  

is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te 

selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werk-

zaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

–  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 

voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijk-

heid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;

–  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuï-

teitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van 

de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenis-

sen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuï-

teit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 

datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onder-

neming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

–  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 

jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
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–  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij 

verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de 

uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard 

en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor  

de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 

risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond 

hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 

controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of 

specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere 

over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevan-

te ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. 

Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere 

zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloe-

den en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening 

op basis van alle zaken die wij met de raad van commissarissen 

hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze 

controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving  

of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet 

vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Den Haag, 12 april 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. G.W. Hilverda RA
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Bijlage: Overzicht deelnemingen 

Royal FloraHolland heeft een volledig of gedeeltelijk (in)direct belang in de volgende  

vennootschappen:

  Vestigingsplaats Belang %

FH Diensten Holding B.V.* Naaldwijk 100

Agricultural Fulfilment Center B.V.* + Naaldwijk 100

Greenparc Ontwikkeling B.V.* Bleiswijk 100

Greenparc Ontwikkeling v.o.f.* Bleiswijk 50

Servi FloraHolland 2002 SL* Valencia, Spanje 100

FH Flower Combination B.V.* + Aalsmeer 100

FH Consultancy Services Plc.* Addis Abeba, Ethiopië 50

FH Services Colombia* Bogota, Colombia 50

FH Services Kenia Ltd* Nairobi, Kenia 1

Sivepo B.V.* Leiden 100

De Verenigde Koelhuizen HobahoB.V.* Lisse 100

Groen Groep Eelde B.V.* + Eelde 100

Flowerdome B.V.* Eelde 100

FH Logistics Kenya B.V.* Honselersdijk 100

Q7 Air Cargo Broker Fzco. (Dubai)* Dubai 80

FH Consultancy Services Plc.* Addis Abeba, Ethiopië 50

FH Services Colombia* Bogota, Colombia 50

FH Services Kenia Ltd* Nairobi, Kenia 99

FH Services Italy S.r.l.* Milaan, Italië 100

Trias Westland B.V. Honselersdijk 33,33
Stichting administratiekantoor Hubways NV Bunnik 25

  * Deelneming wordt geconsolideerd. 

  + Er is een 403 verklaring verstrekt.
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  Vestigingsplaats Belang %

Ethiopian Perishable Log.Plc. Ethiopië 10

Fresh Port Plc. Ethiopië 99
FH Vastgoed Holding B.V.* Naaldwijk 100

Siervast B.V.* + Rijnsburg 100

FH Vastgoed V B.V.* Naaldwijk 100

Maatschap DZF Naaldwijk 20

C&C Bleiswijk* Bleiswijk 100

Metz Vastgoed I B.V. Honselersdijk 90

Metz Vastgoed II B.V. Honselersdijk 90

Toussaint Vastgoed B.V. ’s-Gravenzande 90

Javado Vastgoed B.V.* Naaldwijk 51

Plant Port I B.V. Aalsmeer 49,5

Florazon Vastgoed B.V. Venlo 33,25

Greenpark Boskoop B.V. Boskoop 50

HBC Beheer B.V. Naaldwijk 30

HBC Vastgoed B.V. Naaldwijk 100

HBC Vastgoed 2 B.V. Naaldwijk 100

ABC Westland Beheer B.V. Poeldijk 26,7

ABC Westland Beheer C.V. Poeldijk 26,7

FH Deelnemingen Holding B.V.* Naaldwijk 100

Plantion Holding B.V. Bemmel 35

Veiling Rhein Maas GmbH & Co KG Herongen 25

Sivepo C.V.* Leiden 100

Greenparc Ontwikkeling v.o.f.* Bleiswijk 50

  * Deelneming wordt geconsolideerd. 

  + Er is een 403 verklaring verstrekt.
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Aalsmeer (hoofdkantoor)

Legmeerdijk 313

Postbus 1000 1430 BA Aalsmeer

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Naaldwijk (hoofdkantoor)

Middel Broekweg 29

Postbus 220 2670 AE Naaldwijk

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Rijnsburg

Laan van Verhof 3

Postbus 10 2230 AA Rijnsburg

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Bleiswijk

Klappolder 130

Postbus 500 2665 ZM Bleiswijk

T +31 (0)88 789 89 89

E klantenservice@royalfloraholland.com

Eelde

Burg. J.G. Legroweg 80

9761 TD Eelde

T +31 (0)50 309 77 77

E eelde@royalfloraholland.com

Veiling Rhein-Maas

47638 Straelen-Herongen, Duitsland

T +49 (0)2839 59 32 00

E klantenservice@royalfloraholland.com
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Royal FloraHolland Kenya

Royal FloraHolland Services (K) Ltd

PO Box 19279-00501

Nairobi, Kenya

Office: +254731069092 / +254723699484

E fhservices@royalfloraholland.com

Royal FloraHolland Colombia

Camila Camacho Rocha

Local Area Manager Latin America 

   Royal FloraHolland

Colombia

T + 57 1 2352423

M +57 3102369429

E camilacamacho@royalfloraholland.com

Royal FloraHolland Spanje

Maria José Martínez Sanz

Sourcing Manager

M +34 670903238

F +34 962413810

E mariasanz@royalfloraholland.com

Royal FloraHolland Ethiopië

Royal FloraHolland Consultancy Services PLC

House no. 414, Meskel Flower Avenue

Central Printing Building, 4th Floor

Kirkos, Addis Ababa - Ethiopia

T +251 11 4-604063/69

M +251 93 000 3816

E info@floraholland.com.et

Royal FloraHolland Italy

Riccardo Spicuzza

Sourcing Manager Sicily

Italy

M +39 342 511 5303

T +39 095 779 6890

E riccardospicuzza@royalfloraholland.com
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GRI-tabel

GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
GRI 102 GENERAL DISCLOSURES 2016
Organisatie en profiel

102-1 Naam van de organisatie Cover, 2, 4
102-2 Activiteiten, merken, producten en services 4-5, 28, 34, 37, 39, 41
102-3 Locatie hoofdkantoor 184
102-4 Locatie van activiteiten 184, 185
102-5 Eigenaarschap en juridische vorm 2, 87
102-6 Markten 26, 27, 29, 32, 37, 39, 41
102-7 Omvang organisatie 19, 20, 26, 28, 30, 43
102-8 Informatie over medewerkers en andere werkers 42-44, 53
102-9 Keten 47
102-10 Significante wijzigingen in de organisatie  

en zijn keten
46, 47

102-11 Voorzorgsbeginsel 103-106
102-12 Externe initiatieven 46, 48, 50-53, 57-67,  

103-106
102-13 Lidmaatschap verenigingen  

en (branche)organisaties
57-66

Strategie
102-14 Statement CEO 4-5, 18, 46, 57-66
102-15 Impact, risico’s en kansen 45-89, 103-106

Ethiek & Integriteit
102-16 Waarden, principes, standaards  

en gedrags normering
87, 89

Governance
102-18 Governancestructuur 87, 91, 93-95, 97-98, 

100-101, 107-120
102-19 Autoriteitsdelegatie 54
102-20 Bestuursverantwoordelijkheid voor  

economische, milieu en sociale topics
54

102- 21 Stakeholdersconsultatie inzake  
economische, milieu en sociale topics

50-54

102-22 Samenstelling hoogste bestuursorgaan 91-92, 107-109
102-23 Zetel hoogste bestuursorgaan 91-92
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GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
102-26 Rol hoogste bestuursorgaan in strategie  

en waarden
8

102-29 Identificeren en managen van economische, 
milieu en sociale topics door hoogste  
bestuursorgaan 

50-53, 54

102-30 Effectiviteit riskmanagementproces 103-105
102-35 Remuneratiebeleid 152, 153
102-37 Invloed stakeholders op remuneratie 85

Stakeholdersengagement
102-40 Overzicht stakeholdersgroepen 50-53
102-42 Stakeholderidentificering en -selectie In 2017 zal de stakeholderdialoog 

verder geïntensiveerd worden.
50-53, 90, 96, 99

102-43 Stakeholdersengagement: benadering In 2017 zal de stakeholderdialoog 
verder geïntensiveerd worden.

50-53, 90, 96, 99

Reportingpraktijk
102-45 Entiteiten opgenomen in geconsolideerde 

jaarrekening
151, 182-183, 184-185

102-46 Content van verslag en topic bounderies 50-55
102-47 Overzicht materiële topics 56-81
102-50 Reportingperiode 2
102-51 Datum meest recente rapport 2
102-52 Reportingcyclus 2
102-53 Contactpersoon voor vragen 192
102-54 GRI Standards Core 54
102-55 GRI-tabel 186-190

GRI 103 MANAGEMENT APPROACH 2016
103-1 Uitleg materiële topics en boundary

Ketenduurzaamheid
– FSI: Floriculture Sustainable Initiative
– Platform Duurzame Sierteelt
– Internationaal MVO-convenant sierteeltsector
– Milieu Programma Sierteelt

57
58
59
60
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GRI-tabel

GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
Gewasbescherming
– Integrated Pest Management
–  Terugdringen gebruik chemische  

gewasbeschermingsmiddelen
– Product  Proof
– CO

2
 in de sector

– Geothermie
– Social impact in Afrika

61
62

63
64
65
66

Footprint sierteelt-luchtvaart
–  Footprint van de sierteelt-luchtvaart  

en het sierteelt-transport
67

Klant- en ledentevredenheid
– Bevorderen klanttevredenheid
– Bevorderen ledentevredenheid

68
69

Medewerkerstevredenheid
– Bevorderen medewerkerstevredenheid 70
Transport
– Terugdringen aantal transportbewegingen 71
Veiligheid
– Aantal bedrijfsongevallen 72-73
Terugdringen water- en energieverbruik
– Terugdringen water- en energieverbruik 74-76
Transportverpakkingen
– Optimale transportverpakkingen 77-78
Afval
–  Verbetering afvalstromen door afvalscheiding 

en inrichting van milieu-eilanden op alle  
Royal FloraHolland-locaties

– Afvaltender zero waste

79-80

81
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GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
103-2 Managementbenadering

Ketenduurzaamheid
– FSI: Floriculture Sustainable Initiative
– Platform Duurzame Sierteelt
– Internationaal MVO-convenant sierteeltsector
– Milieu Programma Sierteelt

57
58
59
60

Gewasbescherming
– Integrated Pest Management
–  Terugdringen gebruik chemische  

gewasbeschermingsmiddelen
– Product  Proof
– CO

2
 in de sector

– Geothermie
– Social impact in Afrika

61
62

63
64
65
66

Footprint sierteelt-luchtvaart
–  Footprint van de sierteelt-luchtvaart  

en het sierteelt-transport
67

Klant- en ledentevredenheid
– Bevorderen klanttevredenheid
– Bevorderen ledentevredenheid

68
69

Medewerkerstevredenheid
– Bevorderen medewerkerstevredenheid 70
Transport
– Terugdringen aantal transportbewegingen 71
Veiligheid
– Aantal bedrijfsongevallen 72-73
Terugdringen water- en energieverbruik
– Terugdringen water- en energieverbruik 74-76
Transportverpakkingen
– Optimale transportverpakkingen 77-78
Afval
–  Verbetering afvalstromen door afvalscheiding 

en inrichting van milieu-eilanden op alle Royal 
FloraHolland-locaties

– Afvaltender zero waste

79-80

81
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GRI Standard GRI-nummer Omschrijving Opmerkingen Pagina
GRI 200 ECONOMISCHE TOPICS 2016

201-1 Direct gegenereerde economische waarde 20-22
201-3 Pensioenverplichtingen 132

GRI 302 MILIEUGERELATEERDE TOPICS 2016
302-1 Energieconsumptie in organisatie 74-76
302-4 Energiereductie 74-76
303-1 Water 75
305-1 Directe emissies (scope 1) 74
305-2 Indirecte emissies (scope 2) 74
305-5 Emissiereducties 74

GRI 306 AVALWATER EN AFVAL 2016
306-2 Afval per type 79-80

GRI 401 WERKGELEGHEID 2016
401-1 Instroom en –specificatie 43

GRI 405 DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN 2016
405-1 Diversiteit in bestuursorganen  

en onder medewerkers
43, 108

GR 4 
G4LA6 Letsel, beroeps-
ziekte, uitvaldagen,
verzuimcijfers en het 
aantal werkgerelateer-
de fatale incidenten

Lost Time Injury Frequency 
Ziekteverzuim

72, 73
72

G4PR5 Klanttevreden-
heid

Klant- en ledentevredenheid
Medewerkerstevredenheid

68, 69
70
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Verklarende woordenlijst

Afmijnzaal: Een veiling bij afslag of afslag bij afmijning is een 

veiling waarbij een product op een te hoge prijs wordt ingezet, 

waarna de prijs daalt totdat iemand akkoord gaat.

BVP: Best Value Procurement.

EBG: Energie Besparingssysteem Glastuinbouw.

FLOW: Floricultural Logistics Optimization Worldwide

FPC: Royal FloraHolland ProductCommissie.

FSI: Floriculture Sustainability Initiative.

GRI: Global Reporting Initiative.

GRSC: Governance, Risk, Security & Compliance-programma.

HNV: Het Nieuwe Veilen.

IMVO: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

IPM: Integrated Pest Management.

Klokvoorverkoop: Via FloraMondo, het online handelsplatform  

van Royal FloraHolland, zijn leden goed voorbereid en flexibel in 

hun aankopen. Zij kunnen het totale klokaanbod inzien en direct 

kleine aantallen bloemen en planten inkopen via klokvoorverkoop. 

Ook kunnen zij producten die zij zeker willen hebben alvast inkopen 

vóór het veilen. Hiermee beperken zij hun voorraadrisico en 

voorkomen zij inkoopstress op de veiling.

KOA: Kopen Op Afstand. Met KOA hebben leden toegang tot alle  

bloemen- en plantenklokken van Royal FloraHolland Aalsmeer, 

Eelde, Naaldwijk en Rijnsburg.

LTO: Land- en TuinbouwOrganisatie.

Materiële thema’s/ topics: de thema’s die voor belanghebbenden 

relevant zijn. GRI noemt dat materiële thema’s. Het woord 

‘materieel’ is afgeleid van het Engelse ‘to matter’, ertoe doen.  

Zaken die ertoe doen: daarover moeten we vooral rapporteren,  

is de gedachte. Organisaties die zich hierop toeleggen winnen  

aan transparantie.

MPS: Milieu Programma Sierteelt.

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

NCR: Nationale Coöperatieve Raad.

NEV: Nationale Energie Verkenning.

NGO: Non-Gouvernementele Organisatie.

OCAP: Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants.

RAC: Regio Adviescommissie.

Remco: selectie- en remuneratiecommissie.

SDG: Sustainable Development Goals.

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

VBN: Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland.

VBS: Veiligheidsbeheerssysteem.

VBW: Vereniging Bloemist Winkeliers.

VVI: Veiling Volmacht Incasso.
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Uitgave

Royal FloraHolland

Tekst

Royal FloraHolland in samenwerking met C&F Report 

Fotografie

Jeroen Dietz

Advies, concept, design, eindredactie en realisatie

C&F Report / Total Identity

Contactpersonen voor vragen

Algemeen: nancyvangarderen@royalfloraholland.com

Duurzaamheid: pietbriet@royalfloraholland.com

Financieel: wilcovandewijnboom@royalfloraholland.com
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